Waarom geldt er een algemeen
bezoekverbod in AZ Klina?
Ons ziekenhuis heeft opnieuw een
bezoekverbod ingevoerd. Een heel
moeilijke beslissing die uiteraard vooral de
patiënt en zijn naasten raakt. Maar nu het
aantal coronabesmettingen opnieuw
exponentieel stijgt, nemen we als
ziekenhuis onze verantwoordelijkheid. We
ontvangen dagelijks immers meer dan
400 bezoekers. We hebben vastgesteld
dat bezoek een hoog risico tot besmetting
inhoudt voor onze patiënten en
medewerkers. Dus: hoe minder mensen
in het ziekenhuis circuleren, hoe kleiner
de kans dat Covid-19 zich verspreidt. We
mijden bezoekers om onze patiënten en
medewerkers zo goed mogelijk te
beschermen. Wel wordt de
bezoekregeling permanent geëvalueerd
en waar mogelijk bijgestuurd. Houd onze
website dus goed in de gaten.

Waarom is er op sommige afdelingen
toch beperkt bezoek toegelaten?
Wat de geriatrische, oncologische en
psychiatrische afdelingen betreft, zien we
dat er bij langdurige hospitalisatie een
grote nood is aan sociaal contact.
Bovendien is langdurige isolatie nefast
voor het herstel van de oudere patiënt.
Het medisch team beslist wanneer bezoek
- in erg beperkte mate - toegelaten is. We
blijven wel de voorkeur geven aan contact
via Skype, Facetime, Whatsapp, …
Op materniteit, neonatologie en
pediatrie laten we bezoek toe, om
tegemoet te komen aan de noden van
onze kleinste patiëntjes en hun ouders of
voogden. Andere bezoekers zijn op deze
afdelingen niet toegelaten.
Voor palliatieve patiënten en patiënten
in eindelevensfase wordt, in overleg met
de behandelende arts, afgeweken van het
algemeen bezoekverbod.

Hoe kan dit bezoek veilig verlopen?
Om het bezoek zo veilig mogelijk te laten
verlopen voor jezelf, onze patiënten,
artsen en medewerkers en andere
bezoekers, vragen we om enkele
eenvoudige maar belangrijke
voorzorgsmaatregelen te respecteren:
1. Draag steeds een
mondneusmasker, ook tijdens het
bezoek op de kamer, zeker als er
ziekenhuismedewerkers of artsen
in de kamer aanwezig zijn.
2. Ontsmet je handen bij het
binnen- en buitengaan
van de kamer en na het aanraken
van je mondneusmasker.
3. Pas steeds correcte nies- en
hoesthygiëne toe en ontsmet de
handen na het snuiten.
4. In een meerpersoonskamer vragen
we uitdrukkelijk om contact met de
medepatiënt te vermijden en het
sanitair van de patiëntenkamer niet
te gebruiken, maar wel de
publieke toiletten.

Waarom dragen niet alle
ziekenhuismedewerkers op alle
afdelingen een gelaatsscherm, extra
beschermschort en handschoenen?
Onze medewerkers zijn uitstekend
opgeleid over het correct gebruik van
beschermingsmiddelen en ze weten
wanneer welke middelen te gebruiken.
We zetten onze beschermingsmiddelen
gericht in per type handeling, afhankelijk
van de kans op overdracht van Covid-19.
Bij niet-invasieve handelingen (zoals een
raadpleging zonder technische ingreep) en
handelingen die minder dan vijftien
minuten duren, is de kans op overdracht
zeer klein. Als de medewerker én de
patiënt een mondneusmasker dragen, in
combinatie met een correcte handhygiëne
en nies- en hoesthygiëne, biedt dat
voldoende bescherming.

Heb je vragen of
opmerkingen?
Spreek onze onthaalmedewerker
aan. Zij kunnen uw vragen of
opmerkingen aan de juiste
contactpersoon bezorgen.
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