Naar het ziekenhuis?

Identificatiebewijs mee
daarnaast verplicht het

Burgerservicenummer (BSN)

te gebruiken. Dat betekent dat

of zorgverzekeraar uw BSN

Heeft u onmiddellijk medische

en gebruiken bij het uitwisselen
van gegevens met andere zorg-

verleners. Zorgverleners moeten
controleren of u degene bent
Wie regelmatig in het ziekenhuis moet zijn, kent op den duur

de vaste gezichten. De dame aan de balie, de assistente in het

kantoortje en de dokter in de spreekkamer. En zij kennen u ook,

want iedere patiënt heeft zo zijn of haar eigen verhaal. Waarom is
het dan toch nodig dat u zich in de zorg moet identificeren, bij elk
bezoek dat u aan het ziekenhuis brengt?

die hoort bij het BSN voordat ze

uw BSN mogen gebruiken in hun

deze vorm van fraude de kans op

Kosten

is ingevoerd om misbruik met

patiënt wordt namelijk aangezien

er ook financiële risico’s zijn.

bestaat al tien jaar. Deze wet
zorgpassen (zorgpasfraude)

tegen te gaan. Een onverzekerde
die gebruik maakt van een

gestolen, gehuurde of geleende

zorgpas maakt misbruik van een

zorgverzekering. Hij of zij betaalt
immers geen premie. Ook werkt

medische fouten in de hand. De
voor iemand anders, met een

ander medisch dossier. En dat kan
grote gevolgen hebben voor de
veiligheid van uw behandeling.
Hoort u bij uw BSN?

Erkende zorgverleners zijn

Belangrijk om te weten is dat
Als u de zorgverlener geen

identiteitsbewijs kunt laten

zien, kan hij de kosten van uw

behandeling niet declareren bij
een zorgverzekeraar. De arts
of het ziekenhuis moet dan

alle kosten van de medische

dat de hersenfuncties dusdanig achteruit zijn

dan moet u zich binnen 14

dagen alsnog bij het ziekenhuis
identificeren.

De algemene identificatieplicht
en ouder zich moet kunnen

legitimeren. Maar in de zorg

geldt deze leeftijdsgrens niet.
Ook baby’s en kinderen (0-14

jaar) hebben een ID nodig als zij
ziekenhuiszorg nodig hebben.
Als ouder bent u hiervoor

verantwoordelijk. Een kind

bijschrijven in het paspoort is

tegenwoordig niet meer mogelijk.
www.meandermc.nl/
goedvoorbereid

De zorg van morgen

regeneratieve geneeskunde. Dat is het stimuleren van processen

in het lichaam waarbij gebruik gemaakt wordt van lichaamseigen
cellen. Hierdoor ontstaat er nieuw weefsel. Eén van de

derdaad de ziekte van Alzheimer, maar er kan ook

sprake zijn van een vasculaire dementie, lewy body
dementie of frontotemporale dementie.

Je kunt deze ziekten niet voorkomen. Wel weten

we dat er bepaalde risicofactoren zijn die de kans
vergroten op dementie. Deels zijn dit risicofac-

toren die u zelf kunt beïnvloeden. Het gaat dan

vooral om de risicofactoren die ook gelden voor

hart- en vaatziekten zoals roken, hoge bloeddruk,
diabetes en overgewicht. Daarnaast hebben
mensen die veel bewegen minder kans op

dementie. Ook mentaal in beweging blijven

verkleint de kans op dementie. Bij deze wil ik u
dan ook allemaal adviseren zowel mentaal als
fysiek in beweging te blijven!”

Dag van Gedenken
2 november van 11.00 tot 18.00 uur in de
Stilteruimte in de Laan van het ziekenhuis.

wondverpleegkundige dit op onze poli doen. Een andere techniek
is het gebruik van bloedplaatjes. Die leggen we als een soort jam

in de wond. De bloedplaatjes geven een impuls aan groeifactoren

die nodig zijn voor wondgenezing. Ook passen we vaak negatievedruktherapie toe. Daarbij wordt continu wondvocht afgezogen

door een pomp. Ook compressietherapie, zwachtelen, wordt veel
toegepast, met name bij wonden aan het onderbeen. Al deze
behandelopties kunnen met elkaar gecombineerd worden.”

behandelmogelijkheden is een transplantatie van epidermale

Meander Da Vinci is een samenwerking tussen Meander

ingreep op de Operatiekamer voor nodig maar kan een

Kijk voor meer informatie op www.meanderdavinci.nl

huidcellen. In tegenstelling tot weefseltransplantatie is hier geen

dementie bekend. De meest voorkomende is in-

6 december www.meandermoederkind.nl.

weet zelfs de meest hardnekkige wonden te genezen. Hiermee

in Meander Da Vinci maken we gebruik van onder andere

oorzaak. Er zijn namelijk verschillende vormen van

12 december. Borstvoeding geven: 1 november,

wondcentrum binnen de muren van Meander Medisch Centrum

Warbout, wondconsulent/opleider: “Bij wondbehandeling

kan er gekeken worden naar de (waarschijnlijke)

‘Bevallen in het ziekenhuis’: 7 november en

notendop de visie van Meander Da Vinci. Dit hooggespecialiseerde

en vaardigheden, vanuit een focus op de unieke patiënt. Marco

ren van alledag. Als er dementie vastgesteld is,

Voorlichtingsavonden Meander Moeder Kind

voor zórgen, die moet je behandelen en genezen! Dat is in een

modernste middelen en therapieën en de meest actuele kennis

gegaan dat het invloed heeft op het functione-

www.meandermc.nl/agenda

Een wond die maar niet wil dicht gaan – daar moet je niet alleen

Dat lukt dankzij een doordachte formule: de beste mensen, de

Dementie is een overkoepelende term en betekent

Agenda november

High tech behandeling
van moeilijke wonden

wordt de kwaliteit van leven voor patiënten sterk verbeterd.

Meander Medisch Centrum

op zak. Is de acute hulp verleend,

luidt dat iedereen van 14 jaar

De identificatieplicht in de zorg

Birgit Spoelstra, geriater in

“Alzheimer en dementie is niet altijd hetzelfde.

geholpen – ook al heeft u geen ID

identiteitsbewijs. Neem dat

Meander Medisch Centrum.

is dat hetzelfde?

hulp nodig, dan wordt u eerst

Kinderen

daarom mee, bij elk bezoek aan

Alzheimer en dementie,

Spoedhulp gaat altijd vóór.

administratie. Daarom kunnen
zij u vragen om een geldig

vraag het de dokter:

kosten kunnen aanzienlijk zijn.
Spoedzorg

vastleggen in hun administratie

Meander Medisch Centrum

behandeling op u verhalen. Deze

zorgverleners zoals uw huisarts,
tandarts, apotheek, ziekenhuis

Gezondheidsnieuws van

Medisch Centrum en de DaVinci Kliniek uit Geldrop.

Hart & Vaatcafé
2 november van 19.00 tot 21.30 uur over nieuwe
ontwikkelingen in de vaatchirurgie. Aanmelden via
www.hartenvaatgroep.nl/agenda.
Landelijke themamiddag longkanker
4 november van 13.30 tot 17.00 uur i.s.m.
Longkanker Nederland en andere ziekenhuizen/
organisaties.
Dag van de Mantelzorg
10 november in de Laan van het ziekenhuis.
Informatiemiddag Leukemie en MDS
11 november van 13.30 tot 16.30 uur met
presentaties over CLL, AML en MDS.
Wereld Diabetes Dag informatiemarkt
14 november van 9.30 tot 15.30 uur met o.a.

VRIENDEN VAN
MEANDER IS JARIG!
Sinds 2012 werkt de Stichting Vrienden van Meander met veel energie aan een prettige ziekenhuisomgeving voor
patiënten en hun naasten. Ga naar www.vriendenvanmeander.nl voor een jubileumactie of donatie. Bedankt!

gratis bloedglucose prikken.
Wereld COPD dag
15 november van 12.00 tot 16.00 uur: COPD
informatiemarkt met o.a. gratis logfunctietest in de
Laan van het ziekenhuis.
Oliebollenactie Vrienden van Meander
Op 6, 13, 18, 20 december en tussen 27-31 december.
www.vriendenvanmeander.nl

Telefoon algemeen 033 - 850 50 50
Telefoon afspraken 033 - 850 60 70
Locaties in Amersfoort, Baarn, Barneveld,
Bunschoten, Leusden en Nijkerk.

www.meandermc.nl

Volg ons

> MeanderMC > Volg ons ook op www.destadamersfoort.nl

