
Intake telefonisch of videobellen 
 
Onderwerp: intake tijdens lockdown/corona maatregelen  
 
Intro: Binnenkort staat er een intake gepland, vanwege de lockdown/corona maatregelen zal 
deze niet in de praktijk plaatsvinden maar telefonisch of online. We vertellen je er graag 
meer over. 
 
Inhoud:  
 
Beste cliënt,  
 
Vanwege het coronavirus kan de geplande intake helaas niet op onze praktijk plaatsvinden, 
maar via videobellen of telefonisch. Je partner kan hier uiteraard bij aanwezig zijn. Tijdens de 
intake wordt er geen echo gemaakt of naar het hartje geluisterd, waardoor het niet 
noodzakelijk is dat de intake op de praktijk plaatsvindt. We hopen op je begrip.  
 
Videobellen via een beveiligde verbinding 
Onze voorkeur gaat uit naar videobellen, zodat we face-to-face kennis kunnen maken met 
elkaar. Via zwangerenportaal.nl kunnen wij, via een beveiligde verbinding, met jullie 
videobellen. Het gaat tijdens een consult om vertrouwde informatie, daarom is het belangrijk 
dat het videoconsult, net als in de praktijk, in een vertrouwde omgeving plaatsvindt. Hoe gaat 
het videobellen in zijn werk? Dat lees je eenvoudig via deze link.  
 
Account aanmaken zwangerenportaal.nl 
Om je aan te melden bij het zwangerenportaal.nl kun je hier een account aanmaken. Gebruik 
bij het aanmaken van een account op het zwangerenportaal, hetzelfde e-mailadres en 
telefoonnummer dat je bij aanmelding aan ons hebt doorgegeven. Ook als je niet kiest om de 
intake via videobellen te doen adviseren we je om een account aan te maken. Op 
zwangerenportaal.nl kun je namelijk ook je dossier inzien, je ontvangt afspraakherinneringen 
en wekelijks informatie over jouw zwangerschapsweek. Ook vind je hier honderden artikelen 
met betrekking tot de zwangerschap en daarna. 
 
Folders: download ze eenvoudig 
Tijdens de intake geven we altijd een aantal folders mee, deze kun je nu digitaal 
raadplegen.  
 
[folder] -> linken naar folder 
 
Mochten er nog dingen onduidelijk zijn; bel of mail gerust. Wij helpen je graag! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
[praktijk] 
 
 


