
Informatie voor naasten

Coronavirus
Beperkt bezoek
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Inleiding
Uw naaste werd via spoed opgenomen. Door de veiligheidsmaatregelen 
die we omwille van het coronavirus moeten nemen, mag u niet langer bij 
uw naaste blijven.

Op spoedgevallen onderzoeken artsen de toestand van de patiënt. Op 
basis van de resultaten zal men beslissen of de patiënt al dan niet 
opgenomen wordt.

Deze informatiebrochure geeft u alvast wat meer uitleg over de 
aangepaste bezoekregeling indien men beslist om uw naaste op te 
nemen.

Beperkt bezoek
Bij korte opnames raden we bezoek voorlopig nog af. Hoe minder 
personen er in het ziekenhuis komen, hoe kleiner de kans op besmetting 
met het coronavirus.

Patiënten die besmet zijn met het coronavirus (of om een andere reden in 
isolatie liggen) kunnen geen bezoek ontvangen. Indien de behandelende 
arts om bepaalde redenen van oordeel is dat bezoek niet toegelaten kan 
worden bij een patiënt, heeft hij of zij hierin de eindbeslissing.

Komt u op bezoek, dan moet u met volgende zaken rekening 
houden. 

1. De patiënt mag dagelijks maximum 2 bezoekers gedurende 1 uur 
ontvangen. We vragen om telkens dezelfde persoon op bezoek te 
laten komen om zo de bubbel zo klein mogelijk te houden.

2. Bezoek kan enkel op de kamer van de patiënt. Samen een 
wandelingetje maken (buiten of door de gangen van het ziekenhuis) 
is niet toegestaan. 

3. Zowel de bezoeker als de patiënt draagt tijdens het bezoek een 
mondmasker. We vragen om uw eigen mondmasker mee te 
nemen en het op te zetten zodra u de inkomhal binnen gaat. 

4. Hou steeds 1,5 meter afstand van anderen.
5. Bij aankomst en vertrek ontsmet of wast u uw handen grondig met 

zeep. 
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6. Gebruik bij voorkeur de traphal om naar de verpleegafdeling te 
gaan. Er zijn telkens maar twee personen in de lift toegestaan.

7. Blijf thuis wanneer u een symptoom van het coronavirus 
heeft (koorts (≥ 38°C), keelpijn, kortademigheid, hoest, loopneus of 
verlies smaak/reukzin).

Gewijzigde bezoekuren
U kan enkel 's avonds op bezoek komen. Voor elke verpleegafdeling 
gelden ook aparte bezoekuren. Met deze maatregelen willen we het 
bezoek zo verspreid mogelijk laten verlopen, zodat u zo weinig mogelijk 
personen kruist en het makkelijker is om overal 1,5 meter afstand van 
anderen te bewaren. Op deze manier verkleinen we het risico op 
besmetting met het coronavirus.

Bezoekuren per afdeling
17.30 - 18.30 uur

campus Sint-Elisabeth: 
o Neurologie, neurochirurgie, stroke-unit (kamers 101 - 140)
o Geriatrie (kamers 601 - 621)
o Nefrologie / Geriatrie (kamers 622 - 636)

campus Sint-Jozef:
o SP loco (kamers 51 - 67)
o Psychiatrie - PAAZ (kamers 1 - 23) (extra bezoekuur voor bezoek 

kinderen op tweepersoonskamers. Kijk op onze website voor meer info)

18.00 – 19.00 uur

campus Sint-Elisabeth: 
o Orthopedie (kamers 301 - 320)
o Cardiologie - Hartbewaking (CCU) - Vaat- en 

thoraxheelkunde (kamers 401 - 448)

campus Sint-Jozef:
o Geriatrie (kamers 352 - 372)
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 18.30 - 19.30 uur

campus Sint-Elisabeth: 
o SP neuro (kamers 239 - 254)
o Heelkunde / Gastro-enterologie (kamers 501 - 521)
o Oncologie - hematologie (kamers 524 - 539) (Bezoek kan hier 

pas vanaf de 5e dag van de opname.)

campus Sint-Jozef:
o Algemene heelkunde (kamers 325 - 342)
o Kortverblijf (kamers 301 - 318)
o Psychiatrie - PAAZ (kamers 1 - 23)

Uitzonderingen

Intensieve zorgen
De verpleegkundige geeft de vertrouwenspersoon bij opname van de 
patiënt alle info over bezoek op intensieve zorgen.

Kinderafdeling
Beide ouders zijn heel de dag welkom. Ander bezoek is nog niet mogelijk. 

Materniteit
Partner is heel de dag welkom. Grote broertjes en zusjes van pasgeboren 
baby's mogen dagelijks een half uurtje op bezoek komen. De 
vroedvrouwen geven u alle info over het bezoek op een flyertje wanneer u 
na de bevalling op de kamer toe komt.

Ander bezoek is nog niet mogelijk. 

Neonatologie (prematuren)
Beide ouders zijn heel de dag welkom. Ander bezoek is nog niet mogelijk.

Palliatieve eenheid
Twee dezelfde bezoekers per patiënt per dag. Deze bezoekers zijn heel 
de dag welkom. 

Hematologie - Oncologie
Twee vaste bezoekers per patiënt. Bezoek kan pas vanaf de vijfde dag 
van de hospitalisatie. Dat wil zeggen dat patiënten die minder dan 5 
dagen zijn opgenomen, geen bezoek mogen ontvangen. Meer info vindt u 
op onze website.

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=24dc1306-4708-4f88-aca1-8ea4ce5a787a
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=df3c51f6-6153-4ab1-9552-954276d9011b
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=df3c51f6-6153-4ab1-9552-954276d9011b
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Wanneer kan u niet op bezoek komen?
Bezoek is niet mogelijk bij: 

Specifieke patiënten / afdelingen

 Coronapatiënten die opgenomen zijn op een COVID-afdeling of 
Intensieve Zorgen.

 Patiënten die in isolatie liggen.
 Patiënten die op consultatie komen, komen nog steeds alleen. De 

bezoekregeling geldt enkel voor patiënten die opgenomen zijn in het 
ziekenhuis.

 Patiënten die een ingreep ondergaan in het dagziekenhuis. De 
patiënt is bij zo'n ingreep maar enkele uren in het ziekenhuis. 

 Patiënten die minder dan vijf dagen zijn opgenomen op de afdeling 
oncologie - hematologie. Pas vanaf de vijfde dag in het 
ziekenhuis is bezoek mogelijk.

 Patiënten die een behandeling krijgen in het oncologisch 
dagziekenhuis. De patiënt is bij deze behandeling maar enkele 
uren in het ziekenhuis. Indien begeleiding nodig is, mag u de patiënt 
begeleiden tot aan de wachtzaal. De plaatsen zijn hier beperkt dus 
ga als begeleider niet mee in de wachtzaal zitten. U kan uw 
telefoonnummer doorgeven aan de verpleging en zij zullen vanaf 
dan de begeleiding en de zorg voor uw naaste van u overnemen. 
Als de behandeling afgelopen is, zal de verpleging de begeleiding 
contacteren wanneer de patiënt dit zelf niet kan. 

Wanneer u een symptoom van het coronavirus heeft. 

 koorts (≥ 38°C)
 keelpijn
 kortademigheid
 hoest
 loopneus
 verlies smaak/reukzin
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Contact met de patiënt
Maximaliseer uw contact met de patiënt

Wij moedigen sterk aan om in contact te blijven met de patiënt. Dit kan 
telefonisch (via eigen toestel van de patiënt of de vaste telefoon op de 
kamer), via skype, brieven, … 

Telefoonnummer van de kamer

In het ziekenhuis mag men een smartphone/ GSM gebruiken. Maar u kan 
ook telefoneren naar het toestel in de kamer:

 Campus Sint-Elisabeth: 014 406 406 – U krijgt een computerstem 
aan de lijn - houd het kamernummer en bednummer bij de hand.

 Campus Sint-Jozef: bel 014 40 60 11 en vraag naar het vaste 
telefoonnummer.

Eventueel kan u aan het onthaal een telefoonkaart kopen zodat uw 
familielid u ook zelf kan contacteren.

Tot slot 
Wij hopen van harte dat we u met deze brochure meer duidelijkheid hebben 
geboden. 

Hebt u na het lezen ervan nog vragen of opmerkingen, dan kunt u steeds 
bij ons terecht op het nummer 014 40 60 11
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Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout

Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv)
Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout

AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
info@azturnhout.be
014 40 60 11

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=544336f4-2a50-46a8-acad-f4b56d59779e
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=d6bf88d2-7789-4d59-9741-e8a173826aef

