
Coronavirus COVID-19
Informatie voor ouders

Met deze brochure willen we jou, als ouder van een zoon of dochter die opgenomen is 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.

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 voorzien voor de diensten 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.

Voor zover mogelijk zal jouw zoon of dochter in een aparte kamer verzorgd worden. Hij/zij mag de kamer slechts verlaten 
wanneer dit noodzakelijk is. 

Meer informatie kunnen jullie ook steeds terugvinden op: www.info-coronavirus.be/nl/

Hoe blijft de andere ouder in contact?
Omdat slechts 1 ouder aanwezig kan zijn, mag iedere patiënt naar wens telefoneren zonder bijkomende kosten. Contacteer 
hiervoor de verpleging. 

Ook post en pakketjes kunnen worden bezorgd. Je kan je zoon of dochter 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 kan deze vraag stellen aan de 
verpleging. We stellen hiervoor centrale tablets ter beschikking. Vermits meerdere patiënten gebruik zullen maken van 
dezelfde tablet, kan jullie familie of vrienden niet zelf het skypegesprek opstarten. Informeer bij de verpleging voor meer 
informatie.

Kan je persoonlijke spullen meenemen / meegeven?
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 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.



Kom je kleding en persoonlijke spullen afgeven? Stop die dan in een gesloten plastic zak. Vermeld hierop duidelijke de naam 
van je zoon of dochter. 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 zoon of dochter kan je best 72u laten staan in de plastiek zak wanneer het thuiskomt.

Vuil wasgoed van je zoon of dochter 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 zoon of dochter lange tijd (meer dan 72 uur) koortsvrij is, de 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, …). 

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 20 65  ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis

 > 03 640 22 66  ZNA Jan Palfijn

Als je zoon of dochter 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 zoon of dochter. Bij voorkeur zorgt er maar 1 persoon uit de omgeving 
voor jouw herstellende kind.

 > Je zoon of dochter mag niet verzorgd worden door kwetsbare personen (mensen met chronische hart-of 
longaandoeningen, personen met een verzwakte weerstand, bejaarden).

 > Verlucht de leefruimten: open meerdere keren per dag het raam van je zoon of dochter 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 zoon of dochter.

 > Voorzie voldoende afstand bij eetmomenten.

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

Als je zoon of dochter niet meer in isolatie was in het ziekenhuis, dien je thuis geen isolatie te voorzien. 

Voor uitgebreide informatie kan je vragen naar de brochure rond thuisisolatie. Heb je nog overige vragen? Je kan steeds 
terecht bij de arts of de verpleegkundigen van jouw zoon of dochter.


