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Opname op de Intensive Care tijdens de
coronacrisis
Uw naaste is opgenomen op de Intensive Care (IC) van Meander Medisch Centrum
tijdens de coronacrisis. In deze folder leest u wat dit betekent voor u en uw naaste.

Verpleegkundigen en artsen

Bij alle IC-patiënten op bovengenoemde afdelingen is een verpleegkundige
eindverantwoordelijk voor de verzorging. Dit zal meestal een IC-verpleegkundige zijn.
De verpleegkundige kan in de verzorging ondersteund worden door personeel van
andere afdelingen. Voor de medische zorg is een intensivist verantwoordelijk. De
intensivist wordt ondersteund door zaalartsen, anesthesiologen en andere medisch
specialisten.

Opname met corona

Is uw naaste opgenomen op de Intensive Care met het coronavirus? Lees dan ook de
folder ‘Opname met corona op de Intensive Care’ die te vinden is op onze website:
www.meandermc.nl/IC.

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
KvK Gooi en Eemland:
32082917

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 IC-afdeling 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.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Tips




Een opname op de IC is voor iedereen (patiënt en naasten) een heftige periode. Onze ervaring is dat
zowel de patiënt als de naasten veel kunnen hebben aan een dagboek. Dit kan achteraf helpen om te
begrijpen wat er gebeurd is. We adviseren u dan ook een dagboek bij te houden.
We zullen vanuit de IC contact houden met de contactpersonen van de patiënt. Alleen de
contactpersonen krijgen informatie als ze contact opnemen met de Intensive Care en alleen als dit niet
ten koste van de verzorging en behandeling gaat.
U kunt eventueel een Whatsapp-groep aan maken, om meer mensen op de hoogte te houden.

2
Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

