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Welkom in uw nieuwe ziekenhuis

Meer foto's? Ga naar de Facebookpagina van MeanderMC.

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Telefoonnummers (ongewijzigd)
Algemeen: 033 850 50 50
Afspraken: 033 850 60 70

Onze locaties in Baarn, Nijkerk en Barneveld blijven open. Eind januari opent in Leusden een locatie waar
Meander en huisartsen samenwerken.

@MeanderMC

MeanderMC
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Een gezond en goed 2014

Lees verder

Meander is verhuisd
Op maandag 23 december j.l. zijn 141 opgenomen patiënten van Meander Medisch Centrum van
de oude Amersfoortse locaties Lichtenberg en Elisabeth verhuisd naar het nieuwe ziekenhuis aan
de Maatweg 3 in Amersfoort. De verhuizing van de patiënten is voorspoedig verlopen. De eerste
patiënt vertrok om 5.00 uur in de ochtend vanaf locatie Lichtenberg, de laatste patiënt arriveerde
om 16.00 uur in het nieuwe ziekenhuis. “De verhuizing van de patiënten is zonder problemen
verlopen. Het was voor de patiënten en voor de medewerkers een intensieve, maar ook een
bijzondere dag. We kijken terug op een geslaagde verhuisoperatie”, vertelt Cees Meijers, lid van
de Raad van Bestuur van Meander Medisch Centrum.
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Huisartsenpost Amersfoort en Dienstapotheek open in Meander Medisch Centrum

Vanaf dinsdag 7 januari zijn
de Huisartsenpost Amersfoort
en Dienstapotheek Eemland
gevestigd in het nieuwe
Meander Medisch Centrum,
Maatweg 3 in Amersfoort. De
Huisartsenpost is vanaf 17.00
uur open, de Dienstapotheek
vanaf 17.30 uur. U vindt de
Huisartsenpost in het Centrum
voor Spoedzorg. De
Dienstapotheek is gevestigd in
de Meander Apotheek aan het
plein de Oranjerie. De
Huisartsenpost en
Dienstapotheek op locatie
Lichtenberg zijn vanaf 7
januari gesloten.
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Centrum voor Spoedzorg
In het nieuwe Meander Medisch Centrum werken de Huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp
samen in het Centrum voor Spoedzorg. In dit centrum staat de afdeling Spoedeisende Hulp dag
& nacht, 7 dagen per week voor u klaar. Als u in avond-, nacht- en weekenduren met spoed
zorg nodig heeft, belt u eerst met de Huisartsenpost.
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Eerste baby op de afdeling Meander Moeder Kind
Baby Rosalin, geboren op 23 december om 21.25 uur, is het eerste kindje dat op de afdeling
Meander Moeder Kind in het nieuwe Meander Medisch Centrum is geboren. De kersverse trotse
ouders werden gefeliciteerd door Anita Wydoodt van de Raad van Bestuur. Anita Wydoodt: “Het
eerste nieuwe leven in het nieuwe Meander Medisch Centrum is een heel bijzonder moment."
Moeder Rianne: “We hadden geen idee dat wij de eerste baby zouden krijgen. De medewerkers
van Meander Moeder Kind waren heel enthousiast en stonden te juichen toen wij de afdeling op
kwamen.”
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Laatste patiënt locatie Lichtenberg
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Uw eerste afspraak in drie stappen

Voor een eerste afspraak bij een polikliniek of een afdeling voor diagnostiek en behandeling
belt u met 033 – 850 60 70. Vraag naar de betreffende afdeling. In drie stappen komt u goed
voorbereid op uw eerste afspraak in Meander Medisch Centrum.
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Opname in Meander Medisch Centrum
Wordt u opgenomen in het nieuwe ziekenhuis, dan komt u te liggen bij patiënten die
vergelijkbare zorg nodig hebben. De verpleegafdelingen bestaan uit uitsluitend
eenpersoonskamers, met eigen sanitair, draadloos internet en een bedbank waarop familie kan
overnachten. De eerste bedbanken worden eind januari 2014 geleverd. Raapleeg voor
uitgebreide informatie de brochure 'Uw opname in Meander Medisch Centrum in Amersfoort'
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Dokters & Zusters Loop zeer geslaagd
Op 9 november was er een afscheidsloop van de oude ziekenhuislocaties dwars door Amersfoort
naar het nieuwe ziekenhuis aan de Maatweg. Deze Dokters & Zustersloop was een grandioos
succes. We bereikten al voor de sluitingsdatum het maximale aantal inschrijvingen en er werd
ruim € 23.000 opgehaald voor bedbanken in verpleegkamers, de revalidatietuin en het
oncologische centrum. Bekijk hier het hele verslag en de fotoserie.

Lees verder

Acties voor Meander Oncologisch Centrum
Op de vijfde etage van het nieuwe ziekenhuis is het Meander Oncologisch Centrum gevestigd.
De kwetsbare patiënten op deze afdeling gunnen we graag extra comfort en ontspanning. Een
aantal serviceclubs heeft dit als goede doel uitgekozen voor hun actie. Zo organiseert Rotaryclub
Soest een benefietavond en heeft JCI Eemland chocoladeletters verkocht. Rond sinterklaas
hebben ze de opbrengst van maar liefst € 10.000 overhandigt aan de teammanager oncologie
voor de aanschaf van acht bedbanken, zodat familie kan overnachten bij de patiënt op de kamer.
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Succesvolle projecten

Vorig jaar zijn er voldoende donaties binnengekomen om het auditorium en de familiekamers
in te richten, de kinderafdeling leuk aan te kleden, een groot aantal bedbanken te plaatsen in
de patiëntenkamers, tuinbanken in het Meanderpark en om het Levensbeschouwelijk Centrum
te realiseren.
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Nalatenschap voor ziekenhuis
Uw testament is wellicht een gevoelig onderwerp, maar juist met uw nalatenschap kunt u iets betekenen voor het leven van anderen.
Door (een deel van) uw nalatenschap te bestemmen voor de stichting Vrienden Meander Medisch Centrum maakt u later het verschil
voor patiënten in de regio Amersfoort.
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Nieuwsbrief verzending
Dit is de laatste nieuwsbrief met specifiek nieuws over de nieuwbouw en de verhuizing van Meander Medisch Centrum. De
fondsenwerving voor extra voorzieningen voor patiënten en bezoekers gaat door. Daarom zet Stichting Vrienden Meander Medisch
Centrum deze nieuwsbrief voort met nieuws over sponsorabele projecten en wetenswaardigheden over het nieuwe ziekenhuis. Als u
hier geen prijs op stelt, kunt u zich via onderstaande link afmelden voor deze nieuwsbrief.
Klik hier om u af te melden voor deze nieuwsbrief.
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