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Inleiding  

Uw naaste werd in het ziekenhuis opgenomen. Omwille van de 
coronamaatregelen mag u niet langer bij hem of haar blijven. We 
begrijpen dat dit moeilijk is.  Met deze informatiebrochure willen wij u 
alvast wat meer uitleg geven over wat er de volgende uren en dagen zal 
gebeuren, hoe wij met u contact zullen houden en welke mogelijkheden er 
zijn om van op afstand contact te houden met de patiënt.  
 
Dit zijn voor iedereen rare en stresserende tijden. Twijfelt u aan iets in 
verband met het ziekenhuisverblijf van uw naaste, aarzel niet het ons te 
vragen.  
 
Alle actuele info over de werking van ons ziekenhuis tijdens de 
coronacrisis, vindt u op www.azturnhout.be/coronavirus. 

Op de dienst spoedgevallen 

Toestand van de patiënt 

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. Indien de patiënt niet opgenomen wordt, zal u 
gecontacteerd worden om de terugkeer naar huis te regelen. 

Testing op COVID-19 

Als beslist wordt tot opname in het ziekenhuis gebeurt er standaard een 
Covid-19 screening. De patiënt blijft op de dienst spoedgevallen tot de 
uitslag van de test gekend is. Hier wordt gewerkt met sneltests, zodat we 
snel (binnen de 2 uur) het resultaat kennen zodat de patiënt niet onnodig 
lang op de dienst spoedgevallen moet blijven. 
Afhankelijk van de uitslag van de test wordt de patiënt opgenomen op een 
Covid-afdeling of een niet-Covid afdeling. 
 

Mededeling resultaat (indien de test werd afgenomen) 
De patiënt wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van het 
resultaat. Indien de patiënt zelf geen contact kan opnemen met 
familie of naasten,  verwittigen wij eveneens de vertrouwenspersoon 
van de patiënt (= nummer dat u ons gaf bij de inschrijving). 
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Een geplande opname 

Voor elke geplande opname in het ziekenhuis wordt vooraf een Covid-
screening gedaan. Het resultaat van deze test is gekend vóór de opname 
aanvangt. 

Het verblijf in AZ Turnhout 

Indien de patiënt opgenomen wordt in het ziekenhuis, zijn er twee 
mogelijkheden.  De patiënt verblijft: 
 

 op een daarvoor ingerichte Covid-afdeling indien de test positief 
was. 

 op een niet-Covid-afdeling (een normale verpleegafdeling) indien 
de test negatief was. 

 
Wij begrijpen dat u bezorgd bent om de toestand van uw naaste. Zodra de 
patiënt op de kamer is opgenomen en we de eerste zorgen hebben 
toegediend, zal de verpleegkundige u sowieso contacteren om praktische 
informatie te geven.  
 
Wij delen u volgende zaken mee: 

 Kamernummer waarop de patiënt gehospitaliseerd werd. 

 Praktische informatie: 
o het rechtstreeks telefoonnummer van de kamer 
o werking van de Give & go zone (ophaalpunt) voor persoonlijke 

spullen van de patiënt 

 Afspraken over hoe we u tijdens de hospitalisatie op de hoogte 
zullen houden. 
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Contact met de patiënt is belangrijk voor het 
welzijn 

Geen bezoek toegelaten 

Sinds begin november mogen er op basis van de coronarichtlijnen van de 
overheid geen mensen meer op bezoek komen bij patiënten in het 
ziekenhuis. We begrijpen dat dit noch voor u noch voor de patiënt leuk is 
en dat dit wellicht heel wat onzekerheid met zich meebrengt. Onze 
zorgverleners zullen er alles aan doen om jullie hierin bij te staan.  
Omdat de bezoekmaatregelen kunnen wijzigen, kunt u best regelmatig de 
website van het ziekenhuis raadplegen : www.azturnhout.be/bezoeker . 
Hier vindt u steeds de meest actuele info.  

Toch in contact blijven 

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 videogesprekken, brieven, een kaartje,…  Achteraan in de 
brochure op p. 6-7 vindt u nog meer suggesties. 

Hoe houden wij u op de hoogte  

Als de patiënt zelf in staat is contact op te nemen 

Indien mogelijk, verloopt de communicatie over de toestand van de 
patiënt rechtstreeks tussen u en de patiënt.  
Bij opname spreken we met u af of het wenselijk is dat wij u op de hoogte 
houden. 

Als de patiënt zelf niet in staat is contact op te nemen 

Wij zullen u zelf contacteren om u op de hoogte te houden over het 
verloop van de gezondheidstoestand van uw naaste tijdens zijn of haar 
verblijf in het ziekenhuis. 
 
 
Op deze momenten zullen we u sowieso contacteren: 

 Van zodra de patiënt op de kamer is en de eerste zorgen en info 
heeft gekregen, krijgt u van de verpleging alle nodige praktische 
informatie.  

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=7e499254-8afe-4ade-8fdd-e3798d9c8495
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 Voor informatie over het medisch beleid zal ook de arts u 
contacteren. 

 Tijdens de opname nemen we dagelijks contact met u op. 

 We zullen u steeds contacteren wanneer de toestand van de 
patiënt wijzigt. 

 

 
 
 
Wij begrijpen dat u veel vragen hebt. Toch willen we u vragen om geduld 
te hebben. We willen ons maximaal concentreren op de zorg voor uw 
naaste. Daarnaast willen we graag de tijd nemen om u goed te 
informeren. Dit lukt ons enkel wanneer we zelf het moment bepalen 
wanneer we u op de hoogte brengen. Daarom vragen we u om onze 
telefoontjes af te wachten en ons zo weinig mogelijk zelf te contacteren.  
  

Het is belangrijk dat wij beschikken over het juiste 
telefoonnummer (één telefoonnummer per patiënt).  
Indien we dit volgens u nog niet in ons bezit hebben, gelieve ons dan 
te contacteren op het nummer 014 40 60 11. 



 
6 

Praktische informatie indien uw naaste wordt 
opgenomen 

Give & go voor persoonlijke spullen en was 

Een geschenkje, een gsm, een tekening, een laptop 
of de was? We zorgen ervoor. Aan het onthaal op 
beide campussen is er een give & go zone waar u van 
maandag t.e.m. zaterdag persoonlijke spullen en was 
voor de patiënt kan afgeven.  
 
Alle informatie over de werking hiervan vindt u op 
onze website www.azturnhout.be/coronavirus  
 
Een medewerker van het onthaal zal u op dag 4 van de opname 
contacteren om afspraken te maken over het ophalen van vuile was. 

Telefoonnummer van de kamer 

In het ziekenhuis mag de patiënt een smartphone of 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: de telefoniste deelt u het telefoonnummer mee. 
 
Eventueel kan u aan het onthaal een telefoonkaart kopen zodat uw 
familielid u ook zelf kan contacteren. 

Tips om maximaal contact te houden met uw naaste 

Uw familielid is opgenomen en op bezoek komen kan nu helaas niet. We 
beseffen dat dit voor jullie als naasten een ontzettend moeilijke periode is. 
Toch kunnen jullie in deze moeilijke tijd nabij zijn. Hieronder vind je een 
aantal mogelijkheden: 

 Schrijf een brief met wat je hem/haar wil vertellen. Laat (klein)kinderen 
een tekening maken. Deze kunnen afgegeven worden aan de give & 
go zone. Wij bezorgen ze aan jullie familielid. 

 Aan de give & go aan het onthaal van het ziekenhuis vind je een 
selectie van kaartjes om je familielid een hart onder de riem te 
steken. Neem er gerust eentje, op de achterkant is ruimte voor een 
eigen tekst.  

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=e6ea2b9e-8cce-44f3-9715-413d84d451e2
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 Bezorg ons een gezins- of familiefoto voor op de kamer van uw 
familielid. Zo zijn jullie visueel zichtbaar voor hem/haar.  

 Spreek een bemoedigende en liefdevolle boodschap in op de gsm 
van je familielid zodat hij/zij die telkens opnieuw kan beluisteren. 

 Spreek als familie af om op eenzelfde moment een kaarsje te branden, 
een lied met bijzondere betekenis te beluisteren, iets te doen wat jullie 
sterk met elkaar verbindt, ... 

 Voorzie thuis een schriftje waarin ieder zijn gedachten of gevoelens 
kan schrijven. Het kan mooi zijn om deze schriftjes op een later tijdstip, 
als je weer als familie bijeen kan komen, samen te leggen en te lezen 
van elkaar. 

 Hou contact met elkaar, ook al kan je als familie niet samenkomen. 
Zoek een manier om je bezorgdheden te delen en samen te dragen. 

 Aarzel niet de verpleegkundige te vragen naar de mogelijkheid van 
een videogesprek. Hiertoe is er op iedere afdeling een smartphone 
ter beschikking. 

 … 

Dit zijn slechts enkele suggesties. Ga vooral op zoek naar wat voor jullie 
helpend is.  

Ook als ziekenhuis blijven we zoeken naar wat mogelijk en menselijk is 
binnen de gegeven omstandigheden.  

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.



 

Versie: 3/11/2020 

 

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=e7ba4378-ec8a-4f6d-842e-6badc11d4106
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=dfd3f0b3-01c3-458a-a181-37c3c44adfc6
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