
Coronavirus COVID-19
Informatie voor familie



Bij ons kan je rekenen op veilige & kwaliteitsvolle zorg
De ZNA-ziekenhuizen dragen met trots het JCI-kwaliteitslabel. 
Dat kregen we van de Joint Commission International (JCI).  
Het label bevestigt dat ZNA veilige en kwaliteitsvolle zorg 
aanbiedt. Je bent bij ons dus in goede handen.
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Met deze brochure willen we jou, als familielid van een patiënt 
die is opgenomen in het ziekenhuis met COVID-19, wat meer 
informatie geven. Zo kan je de informatie die je via ZNA-
medewerkers, media, televisie,… krijgt, beter begrijpen en 
interpreteren.

Wat is COVID-19?

COVID-19 is een infectie van de luchtwegen, dat door het virus 
SARS-CoV-2 veroorzaakt wordt. Men schat dat 10% van de 
mensen deze ziekte hebben. De incubatieperiode (tijd tussen 
de besmetting en het optreden van de ziekteverschijnselen) 
kan 14 dagen bedragen. De meeste mensen hebben milde 
klachten, maar de ziekte kan ook een ernstige afloop hebben. 
Sommige mensen worden niet ziek (asymptomatische 
drager of geen ziektetekens). Toch kunnen zij andere mensen 
besmetten.
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Welke maatregelen worden  
er genomen en waarom?

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk 
te voorkomen en onze patiënten optimaal te beschermen, 
is bezoek niet toegelaten. Hierrond zijn wel enkele 
uitzonderingen:

 > Voor Materniteit, Neonatologie, PICU en Pediatrie: 
Bij een positieve test voor COVID-19 mag er 1 ouder als 
begeleider bij het kind blijven in isolatie. Bezoek door de 2de 
ouder is dan niet toegestaan. Voor de dienst Materniteit 
wordt de keuze gegeven aan de vader om ook mee in isolatie 
te gaan.

 > Onmiddellijke naasten van mensen in een eindelevensfase: 
Bezoek wordt steeds beperkt tot maximaal 2 personen. 
Familieleden met koorts of die ziek zijn, worden in kader van 
de beschermingsmaatregelen niet toegelaten. Verder in deze 
brochure vinden jullie hier meer informatie rond.

Meer informatie hierover: www.info-coronavirus.be/nl/

Hoe krijg ik informatie over  
mijn opgenomen familielid?

Nadat een familielid wordt opgenomen met (een vermoeden 
van) COVID-19, kunnen jullie telefonisch terecht bij het 
centraal contactpunt op het nummer 03 830 90 90. Deze 
medewerkers verbinden jullie door met de verpleegafdeling 
waarop jouw familielid wordt verzorgd.
De verpleging zal jullie vervolgens een rechtstreeks 
telefoonnummer van de afdeling bezorgen om nadien terug 
contact op te nemen. Voor medische vragen kunnen jullie 
bij de behandelend arts terecht. De verpleging zal aangeven 
wanneer de arts telefonisch bereikbaar is of wanneer deze met 
jullie contact zal opnemen.
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Hoe blijf ik in contact met  
mijn familielid tijdens mijn opname?

Omdat bezoek ontvangen niet mogelijk is, kan iedere patiënt 
naar wens telefoneren zonder bijkomende kosten. Contacteer 
hiervoor de verpleging. 

Ook post en pakketjes kunnen worden bezorgd. Je kan je 
familielid dus ook zeker een kaartje bezorgen. Verstuur liever 
geen waardevolle spullen per post: ZNA is niet aansprakelijk 
voor beschadigde, verloren of verdwenen voorwerpen.

Ook via digitale weg kan je in contact blijven. We voorzien 
mogelijkheden om te skypen. Je familielid kan deze vraag 
stellen aan de verpleging. We stellen hiervoor centrale tablets 
ter beschikking. Vermits meerdere patiënten gebruik zullen 
maken van dezelfde tablet, kan je als familielid niet zelf het 
skypegesprek opstarten. Informeer bij de verpleging voor meer 
informatie.

Kan je persoonlijke spullen meenemen  
van je familielid?

Familie of naasten van onze patiënten kunnen nog steeds 
wasgoed ophalen en propere kleding afgeven aan het centraal 
contactpunt van het ziekenhuis:

 > ZNA Middelheim: aan het onthaal in de inkomhal aan de 
hoofdingang van het ziekenhuis 
Tijdens weekdagen: tussen 6:30 u. en 18:00 u. 
In het weekend: tussen 10:00 u. en 16:00 u.

 > ZNA Stuivenberg: in de inkomhal aan de hoofdingang van 
het ziekenhuis 
Tijdens weekdagen: tussen 6:30 u. en 20:00 u. 
In het weekend: tussen 6:30 u. en 20:00 u.

 > ZNA Jan Palfijn: in de inkomhal aan de hoofdingang van het 
ziekenhuis  
Tijdens weekdagen: tussen 8:00 u. en 19:30 u. 
In het weekend: niet mogelijk.

 > ZNA Hoge Beuken:  
De neuro afdeling: bereikbaar via inrit 4 
zowel tijdens weekdagen als in het weekend tussen 14u en 16u 
Afdeling G4: via de hoofdingang, bereikbaar via inrit 6 
zowel tijdens weekdagen als in het weekend tussen 14u en 
16u of stipt om 20u

 > ZNA Sint-Elisabeth: ter hoogte van de triagetafel in de 
inkomhal van het ziekenhuis. Zowel tijdens weekdagen als 
in het weekend tussen 14:00u en 16:00u.
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Kom je kleding en persoonlijke spullen afgeven? Stop die dan 
in een gesloten plastic zak. Vermeld hierop duidelijke de naam 
van de patiënt. Wij zorgen ervoor dat die goed terecht komt 
bij de patiënt. Bevat de zak waardevolle spullen zoals bv. een 
smartphone of tablet? Meld dit dan even.

Persoonlijke spullen van je naaste kan je best 72u laten staan 
in de plastiek zak wanneer het thuiskomt.

Vuil wasgoed van je naaste kan je het best wassen op een zo 
hoog mogelijke temperatuur. Was jouw handen na de aanraking 
van deze kleren.

Wat na het ontslag uit het ziekenhuis?

Wanneer je familielid lange tijd (meer dan 72 uur) koortsvrij is, 
zijn medische toestand een gunstige evolutie kent, hij/zij geen 
zuurstofnood heeft en er voldoende sociale omkadering is kan 
hij/zij het ziekenhuis verlaten.

Wanneer er extra ondersteuning in de thuissituatie nodig is 
of als de terugkeer naar huis (tijdelijk) niet mogelijk is, zal de 
Sociale dienst samen alle mogelijkheden bekijken (vb. regelen 
van thuiszorg, kortverblijf, revalidatie, …). 

De Sociale dienst is alle werkdagen bereikbaar tussen 9:00 u. 
en 16:00 u., je kan hen contacteren via de verpleging van de 
afdeling of rechtstreeks:

 > 03 280 23 71 ZNA Middelheim

 > 03 217 77 97  ZNA Stuivenberg 

 > 03 640 22 68  ZNA Jan Palfijn

 > 03 830 95 70  ZNA Hoge Beuken

 > 03 234 44 04  ZNA Sint-Elisabeth
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Als je naaste nog in isolatie was in het ziekenhuis, blijft hij/zij 
tot minstens 7 dagen na het optreden van de symptomen thuis 
geïsoleerd of langer als er nog symptomen zijn. 

Alvast enkele tips voor jou als familie: 

 > Beperk zo veel mogelijk fysiek contact met je naaste. Bij 
voorkeur zorgt er maar 1 persoon uit de omgeving voor jouw 
herstellende familielid.

 > Naasten mogen niet verzorgd worden door 
kwetsbare personen (mensen met chronische hart-
of longaandoeningen, patiënten met een verzwakte 
weerstand, bejaarden).

 > Verlucht de leefruimten: open meerdere keren per dag het 
raam van jouw naaste gedurende 30 minuten.

 > Was regelmatig je handen. Raak je ogen, neus of mond niet 
aan indien je handen niet (recent) gewassen zijn.

 > Deel je vaat, handdoek of lakens nooit met je familielid. 

 > Eet apart.

 > Ontsmet oppervlakken (tafel, nachttafel, deurklink, 
toiletbril) één keer per dag met javelwater van 1%  
(Doe een eetlepel bleekmiddel in een liter water).

Voor uitgebreide informatie kan je vragen naar de brochure 
rond thuisisolatie. Als je naaste niet meer in isolatie was in het 
ziekenhuis, dien je thuis geen isolatie te voorzien.

Wat als jouw naaste in kritieke toestand is en 
mogelijks komt te overlijden?

De familie wordt steeds ingelicht over het verloop en de ernst 
van de opname van de patiënt. Wanneer jouw familielid in 
een kritieke toestand is en mogelijks zal overlijden, zullen de 
zorgverleners jullie in contact brengen om afscheid van elkaar te 
kunnen nemen. De verpleging zal een tijdstip hiervoor met jullie 
afspreken. 

Om iedereen de kans te geven om op een gepaste en veilige 
manier afscheid te nemen, zijn er enkele maatregelen getroffen. 
Er kunnen maximaal 2 personen tot het ziekenhuis komen om 
afscheid te nemen (maximaal 20 minuten). Aan kinderen, jonger 
dan 18 jaar, wordt aanbevolen om niet te komen. In afspraak 
met het verzorgende team kan hiervan afgeweken worden. 
Medewerkers van het Corona Family Support Team zullen jullie 
ontvangen aan de ingang van het ziekenhuis, jullie begeleiden 
naar de afdeling en ondersteunen.

Na het overlijden van een naaste is begroeting door familie 
mogelijk in het mortuarium (indien aanwezig). 

Rituele wassingen zijn in samenspraak met vertegenwoordigers 
van de verschillende levensovertuigingen niet mogelijk.  
Er zal door iedere overtuiging een alternatief symbolisch ritueel 
worden toegepast.
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Repatriëringen van overleden patiënten zijn momenteel niet 
mogelijk. Op de begraafplaats Schoonselhof (Hoboken) is er een 
begraafperk volgens de islamitische gewoontes en ook ruimte 
voor overledenen met andere levensbeschouwingen.

Kies je als nabestaande toch voor repatriëring dan vraagt het 
stadsbestuur aan de families om de overledene tijdelijk te 
begraven in afwachting van een repatriëring. De kist heeft 
dan verplicht een zinken binnenkist. Die is nodig voor de latere 
repatriëring. Het lichaam wordt dan voor de repatriëring 
terug opgegraven. Informeer bij jouw verzekering rond de 
modaliteiten hierrond. 

Heb je nog overige vragen? Je kan steeds terecht bij de arts of de 
verpleegkundigen van jouw naaste.
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www.zna.be

ZNA Sint-Elisabeth
Leopoldstraat 26
2000 Antwerpen
03 234 41 11 algemeen
03 217 77 70 raadplegingen

ZNA Middelheim
Lindendreef 1
2020 Antwerpen
03 280 31 11 algemeen
03 280 30 03 raadplegingen

ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis
Lindendreef 1
2020 Antwerpen
03 280 31 11 algemeen
03 280 30 03 raadplegingen

ZNA Universitaire Kinder- en 
Jeugdpsychiatrie Antwerpen (UKJA)
Lindendreef 1
2020 Antwerpen
03 280 49 00 algemeen

ZNA Stuivenberg
Lange Beeldekensstraat 267
2060 Antwerpen
03 217 71 11 algemeen
03 217 77 70 raadplegingen

ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis 
Stuivenberg
Lange Beeldekensstraat 267
2060 Antwerpen
03 217 77 50 algemeen
03 217 77 51 raadplegingen

ZNA Psychiatrisch Verzorgingstehuis 
Antwerpen
Floraliënlaan 400, bus 1
2600 Berchem
03 217 77 50 algemeen

ZNA Sint-Erasmus
Luitenant Lippenslaan 55
2140 Borgerhout
03 270 80 11 algemeen
03 270 77 70 raadplegingen

ZNA Jan Palfijn
Lange Bremstraat 70
2170 Merksem
03 640 21 11 algemeen
03 640 20 20 raadplegingen

ZNA Hoge Beuken
Commandant Weynsstraat 165
2660 Hoboken
03 830 90 90 algemeen
03 280 30 03 raadplegingen
03 740 54 60 raadplegingen kinder- en 

jeugdpsychiatrie

ZNA Joostens
Kapellei 133
2980 Zoersel
03 384 56 11 algemeen

ZNA Medisch Centrum Kaai 142
Mullhouselaan Noord 3 
2030 Antwerpen 
03 543 92 40 algemeen
03 543 92 40 raadplegingen

ZNA Medisch Centrum Regatta
Blancefloerlaan 303 
2050 Antwerpen 
03 217 70 10 algemeen
03 217 77 70 raadplegingen
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