Opname op de
corona afdeling
–

U bent (of uw naaste is) opgenomen op de corona afdeling van het Spaarne Gasthuis. Wij
kunnen ons voorstellen dat u zich zorgen maakt over deze opname. Via deze folder
informeren wij u over de gang van zaken tijdens de opname.
Over de afdeling
Op de corona afdeling worden alleen patiënten verpleegd, die (mogelijk) besmet zijn met het
coronavirus. Door de patiënten op één afdeling te verplegen, voorkomen wij dat het virus zich
verspreid. Het telefoonnummer van de afdeling is (023) 224 0338.
Verpleging in isolatie
U wordt verpleegd in ‘isolatie’ (afzondering). Wij vragen uw begrip voor het nemen van deze
soms ingrijpende maatregel. Buiten bij de deur hangt een isolatiekaart. Hierop staan de extra
hygiënische maatregelen. Iedere medewerker zal deze maatregelen uitvoeren. Ook u moet
zich aan de maatregelen houden. In de folder ‘Verplegen in isolatie’ leest u meer over de
isolatiemaatregelen.
Wat kunt u zelf doen?
De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te
voorkomen:

Was uw handen regelmatig

Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog

Gebruik papieren zakdoekjes

Schud geen handen
Bezoek en isolatiemaatregelen
Zie hiervoor de folder ‘Maatregelen voor bezoekers op de corona afdeling’.

Contact met familie
We willen graag weten wie we kunnen informeren over uw ziekte of behandeling. Geef
daarom de contactgegevens van 1 persoon door aan de verpleegkundige. De
verpleegkundige belt deze persoon, in de loop van de dag, op om door te geven hoe het met
u gaat. Wij geven geen informatie over u aan andere personen, dan aan uw eerste
contactpersoon.
Heeft u een gesprek met de behandelend arts en wilt u dat uw contactpersoon daarbij is? Dan
kan dit na toestemming van de arts of verpleegkundige.
Persoonlijke spullen
Uw persoonlijke spullen geeft uw contactpersoon af bij de receptie.
Medicijnen
Tijdens uw verblijf krijgt u medicijnen uit de ziekenhuisapotheek.
Wanneer naar huis en ophalen in uit het ziekenhuis?
Wanneer u naar huis mag of naar een verpleeghuis gaat, krijgt u een mondmasker die u moet
gebruiken tot u thuis bent. De verpleging geeft aan via welke route u het ziekenhuis moet
verlaten. De persoon die u ophaalt, mag niet ziek zijn of coronavirus klachten hebben. Met de
persoon die u ophaalt wordt telefonisch afgesproken waar deze u kan ophalen. Deze persoon
mag u niet ophalen op de afdeling. U wordt door een medewerker van het ziekenhuis naar de
uitgang buitenom bij de parkeerplaatsen van de huisartsenpost gebracht. Hier kan uw naaste
u ophalen.
Uw wasgoed krijgt u mee in een afgesloten vuilniszak. Wij adviseren u om deze was 24 uur te
laten liggen en dan apart van ander wasgoed te wassen. Thuis gelden de richtlijnen van de
GGD. U vindt deze richtlijnen op www.ggdkennemerland.nl.
Wetenschappelijk onderzoek – informatie uit uw medisch dossier
In de geneeskunde worden iedere dag nieuwe behandelingen en therapieën gevonden.
Hiermee maken we de zorg voor onze patiënten steeds beter. Zo is COVID-19 bijvoorbeeld
een nieuwe ziekte, waar gelukkig steeds meer over bekend is. Hier is veel wetenschappelijk
onderzoek voor nodig. Dit gebeurt onder andere door gegevens van patiënten met COVID-19
te bekijken en te onderzoeken. Het Spaarne Gasthuis wil ook een bijdrage leveren aan die
nieuwe kennis en daarom gebruiken we patiëntgegevens voor lokaal, nationaal en
internationaal onderzoek.
Wat betekent dit voor u
Uit het medisch dossier verzamelen wij informatie over opname en gegevens zoals gewicht,
leeftijd en lengte. Deze informatie wordt gecodeerd in een onderzoek bestand verzameld. Uw
naam en patiëntennummer worden omgezet in een code. De “sleutel” van deze code blijft
veilig opgeborgen in het Spaarne Gasthuis. De gegevens die naar de hoofdonderzoeker
worden gestuurd bevatten alleen de code, maar niet uw naam of andere gegevens waarmee
u kunt worden geïdentificeerd. In rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de
gegevens nooit tot een individuele patiënt te herleiden.
U of uw familielid loopt dus op geen enkele manier extra risico door dit onderzoek. U krijgt ook
geen andere behandeling of verzorging. U hoeft niets te doen voor deelname aan het
onderzoek en ondervindt hiervan ook geen ongemakken.
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Bezwaar?
Deelname aan wetenschappelijk onderzoek (de registratie van uw gegevens) vindt plaats
volgens het zogeheten ‘opt-out’ systeem. Dat betekent dat uw gegevens in principe worden
geregistreerd voor dit onderzoek, tenzij u aangeeft dat u dit niet wil. Wilt u niet dat wij u
gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek? Dat is helemaal geen probleem. Laat
het ons weten via het Bezwaarformulier of mail naar wetenschapsbureau@spaarnegasthuis.nl
Vragen?
Stel ze aan uw verpleegkundige of arts.
Algemene informatie
Algemene vragen over uw opname leest u in de folder ’Opname en verblijf in het Spaarne
Gasthuis Haarlem Zuid’. Om de verpleegkundigen te ontlasten, vragen wij u om deze
informatie door te lezen. Heeft u daarna nog vragen, stel deze dan aan de verpleegkundige. U
kunt ook de afdeling patiëntenvoorlichting bellen op telefoonnummer (023) 224 2060.
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Waar zijn we te vinden?
Haarlem Zuid
Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem

Haarlem Noord
Vondelweg 999
2026 BW Haarlem

Hoofddorp
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

(023) 224 0000

www.spaarnegasthuis.nl

info@spaarnegasthuis.nl
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