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Opname met corona op de Intensive Care
Uw naaste is opgenomen op de afdeling Intensive Care (IC) van Meander Medisch
Centrum met Covid-19, de ziekte die het coronavirus veroorzaakt. In deze folder leest u
meer over wat er gebeurt met uw naaste op de Intensive Care en hoe wij contact met u
houden.

Corona

Covid-19, in de volksmond ook corona genoemd, is een virusinfectie. In de meeste
gevallen veroorzaakt dit virus een milde verkoudheid. Bij een klein deel van de mensen
veroorzaakt het een longontsteking. Een deel van deze mensen moet op de Intensive
Care (IC) opgenomen worden. Als opname op de IC nodig is, betekent het dat er sprake
is van een ernstige situatie en dat de kans op overlijden groot is.

Wat gebeurt er op de IC met iemand met corona?

Bij de meeste mensen die besmet zijn met het coronavirus en die op de Intensive Care
opgenomen worden zijn er ademhalingsproblemen. Dan is het nodig de ademhaling
over te nemen met een beademingsmachine. Daarvoor moet er een beademingsbuis via
de mond geplaatst worden en moet de patiënt is slaap gebracht worden.
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In veel gevallen zal de patiënt dagen tot weken onder narcose (in slaap) gehouden
worden. De patiënt wordt meestal gevoed via een maagsonde (slangetje via de neus
naar de maag), en krijgt een blaaskatheter en veel infusen. Vaak ook een groot infuus,
waarover bloeddruk verhogende medicijnen gegeven kunnen worden. Soms werken bij
het coronavirus de nieren niet meer. Dan kan het nodig zijn het bloed te spoelen, door
middel van nierdialyse.
Het kan voorkomen dat de longontsteking zo ernstig is dat beademing onvoldoende
helpt. In dat geval helpt het vaak om de patiënt een groot deel van de dag op zijn/haar
buik leggen. Soms lukt het ondanks alle inspanningen niet om de ademhaling voldoende
te ondersteunen. In dat geval is de kans op overlijden heel groot.

Isolatie

Een patiënt die besmet is met het coronavirus wordt in isolatie verpleegd in verband
met de extreme besmettelijkheid. Dat betekent dat iedereen die de kamer ingaat zich
moet beschermen en een mondneusmasker, handschoenen, schort en beschermbril
moet dragen.
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Bezoek en contact

Voor coronapatiënten die zijn opgenomen op de Intensive Care van Meander is het bezoekbeleid aangepast:







U kunt dagelijks één keer op bezoek komen;
Draag een niet-medisch mondkapje. Dit is verplicht voor bezoekers van 13 jaar en ouder. Zowel op de ICafdeling als op de kamer van uw naaste en in alle openbare ruimtes van het ziekenhuis. Neem het
mondkapje zelf mee;
Maximaal 1 bezoeker per patiënt. In principe de contactpersoon, partner of een van de kinderen;
Kom maximaal 1 uur op bezoek;
Bezoektijden: om 14.00 uur of 15.00 uur, in overleg met de verpleegkundige;
Als u klachten heeft die passen bij het coronavirus (zoals hoesten, verkoudheid of koorts), kunt u niet op
bezoek komen.

Overplaatsing naar een ander ziekenhuis
Als het ernstig druk wordt, kan het zijn dat uw naaste van de afdeling Intensive Care van Meander wordt
overgeplaatst naar een ander ziekenhuis in Nederland of Duitsland. Wij proberen dat zoveel mogelijk te
voorkomen.
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