
Informatie voor naasten

Opname patiënten op spoedgevallen 
zonder symptomen van het coronavirus
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Inleiding 
Uw naaste werd via spoed opgenomen en volledig afgescheiden van de 
coronapatiënten aangezien de patiënt geen symptomen vertoont.  U 
mag echter niet langer bij hem/haar blijven.
Deze informatiebrochure geeft u alvast wat meer uitleg over wat er de 
volgende uren / dagen zal gebeuren.

Op 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.

Opname
Wij begrijpen dat u bezorgd bent om de toestand van uw naaste. Wanneer 
de patiënt wordt opgenomen (dit weten we na enkele uren), zullen wij u 
sowieso contacteren om praktische informatie te geven. 

Wij delen u volgende zaken mee:
 Kamernummer waarop de patiënt gehospitaliseerd werd.
 Praktische zaken (het rechtstreeks telefoonnummer van de kamer, 

hoe spullen afgeven/ophalen voor patiënt, …).
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Contact met de patiënt
Geen bezoek

Vanaf zaterdag 14 maart mogen er op basis van de coronarichtlijnen van 
de overheid geen mensen meer op bezoek komen bij patiënten in het 
ziekenhuis.

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 skype, brieven, … 
Achteraan in de brochure vindt u nog meerdere suggesties.

Contact naasten – patiënt – zorgverleners 
Patiënt is in staat zelf contact op te nemen

Indien mogelijk, verloopt de communicatie i.v.m. de 
gezondheidstoestand van de patiënt rechtstreeks tussen de patiënt 
en de naaste (telefonisch, skype, Facetime, …). Zo kunnen onze 
medewerkers zich focussen op de verzorging van onze patiënten. 

Patiënt is niet in staat zelf contact op te nemen

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.

Op deze momenten zullen we u contacteren:

 Wanneer we weten of de patiënt al dan niet opgenomen wordt in het 
ziekenhuis. Dit weten we na enkele uren, afhankelijk van de drukte 
op spoedgevallen.

 Wanneer de diagnose bekend is. 
 We nemen tijdens de opname dagelijks contact met u op.
 We zullen u steeds contacteren wanneer de toestand van de patiënt 

gewijzigd is.
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Wij willen ons maximaal concentreren op de zorg voor uw naaste. 
Daarnaast willen we 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. 

Praktische informatie indien uw naaste wordt 
opgenomen
Afhaalpunt voor persoonlijke spullen en was

Een geschenkje, een gsm, een tekening, een laptop of de was? We 
zorgen ervoor. U kunt ze elke dag (ook in het weekend) tussen 9 en 19.30 
uur afgeven aan de medewerkers bij de Give & Go zone in de inkomhal 
van campus Sint-Jozef en van campus Sint-Elisabeth. Zaken die na 18u 
worden afgegeven aan het Give & Go punt, kunnen we pas de volgende 
dag bij de patiënt op de kamer afgeven. Verpak de spullen die u wil 
afgeven in een gesloten doos, zak, of valies (was) voorzien van de naam, 
het kamernummer en de afdeling van de patiënt. Breng geen geld of 
breekbare spullen binnen. Wij zorgen ervoor dat alles de dag zelf nog bij 
uw opgenomen kennis of familielid terecht komt.
We kunnen wel geen bederfbare producten, zoals versbereide maaltijden 
of gekoelde en verse producten, aannemen. De pakketjes worden 
namelijk niet onmiddellijk naar de patiënt gebracht en omwille van 
voedselveiligheid willen we hierin geen enkel risico nemen.

Als uw opgenomen familielid spullen of vuile was heeft klaargezet om 
opgehaald te worden, dan verloopt dat op dezelfde manier. De patiënt (of 
verpleegkundige) contacteert de persoon die alles moet komen afhalen, 
zodat dit zeker de dag zelf in orde wordt gebracht. U kan de doos, zak of 
valies elke dag komen ophalen tussen 14 en 19.30 uur. 

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: de telefoniste deelt u het telefoonnummer mee.
Eventueel kan u aan het onthaal een telefoonkaart kopen zodat uw 
familielid u ook zelf kan contacteren.
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Tips om maximaal contact te houden met uw naaste

Je 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 willen we jullie in deze moeilijke tijd nabij zijn. We doen dit door een 
aantal mogelijkheden te suggereren.

 Schrijf een brief met wat je hem/haar wil vertellen. Laat (klein)kinderen 
een tekening maken. Deze kunnen meegegeven worden naar het 
ziekenhuis. Wij bezorgen ze aan jullie familielid.

 Aan de ‘give and 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. 

 Bezorg ons een gezins- of familiefoto voor op de kamer van je 
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.

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.
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Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
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2300 Turnhout
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