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Inleiding

 

Elkaar ontmoeten is door corona helaas nog steeds niet mogelijk. Daarom informeren we jullie
graag met deze digitale nieuwsbrief. Tevens sturen wij deze nieuwsbrief eenmalig per post.

Symposium

 

Symposium gaat wederom niet door

Zoals jullie waarschijnlijk zullen begrijpen gaat ons symposium wederom niet door. Daarom
houden we jullie op de hoogte van het laatste nieuws door middel van deze nieuwsbrief. 

Coronabeleid Ommelander Ziekenhuis

 

Aangescherpte bezoekregels

Om verspreiding van het coronavirus, met name de besmettelijke Britse variant, zoveel mogelijk
te voorkomen zijn de bezoekregels aan het ziekenhuis per 1 maart aangescherpt.

Een patiënt mag één bezoeker per dag ontvangen.
Bezoekers dienen zich vooraf aan te melden. Dat kan vanaf 1 maart 2021 met de online
bezoekplanner: https://bezoekplanner.ommelanderziekenhuis.nl. Deze planner is ook via
de website bereikbaar. 
Door patiënten te vragen zich vooraf te registreren als bezoeker, wordt voorkomen dat
onverwacht meerdere bezoekers tegelijk op bezoek komen. 
Op de afdeling zijn kaartjes met informatie voor patiënten beschikbaar.

https://www.ommelanderziekenhuis.nl/?urile=wcm:oid:gxsywmg-bsuvyzvnvmyuonrgjaooprpluedh?utm_source=e-Medisein&utm_medium=email&utm_campaign=anneliesen-nieuwsbrief&utm_content=Nieuwsbrief%20voor%20doktersassistenten
https://bezoekplanner.ommelanderziekenhuis.nl/


Bezoekers dragen altijd een mondneusmasker. Tijdens het bezoek op de kamer van de
patiënt moet dit een chirurgisch mondneusmasker (type 2R) zijn. Deze wordt op de
afdeling ter beschikking gesteld.
Voor de kinderafdeling (2A), verloskunde (1A), dagbehandeling en Intensive Care gelden
aangepaste bezoekersregelingen.
De aangepaste bezoektijden zijn 16.00 - 17.00 en 18.30 - 19.30 uur.

Bij de afspraken op de poliklinieken en/of voor een onderzoek mag er niemand mee tenzij de
patiënt echt begeleiding nodig heeft. Dit leidt helaas nogal eens tot discussie en veel onbegrip.
Wij begrijpen dit heel goed maar corona dwingt ons tot het maken van dit soort afspraken.

Wachtlijsten

 

Inkorten van de wachtlijsten

In het ziekenhuis proberen we de wachtlijsten op allerlei manieren te verkorten. Op de Medische
Beeldvorming worden op avonduren en op zaterdag bijvoorbeeld extra MRI's gemaakt. Zo zijn er
meerdere poli's die ontzettend hard werken om de wachtlijsten in te korten.

Ommelander Ziekenhuis doet onderzoek

 

Ommelander Ziekenhuis doet onderzoek naar patiënten die niet verschijnen
op afspraak

Het Ommelander Ziekenhuis gaat de komende maanden onderzoek doen naar patiënten die
zonder afmelding niet verschijnen op een (poli) afspraak. Deze zogenoemde no-shows hebben
gevolgen voor zowel het ziekenhuis als de patiënt. Bij ziekenhuizen gaat het om niet gebruikte
capaciteit van personeel, onderzoeksruimtes en apparatuur en brengt het extra administratieve
handelingen met zich mee (verzetten van afspraken). Bij patiënten gaat het om mogelijke
zorgschade als gevolg van het uitstellen of afzeggen van een consult en om oplopende
wachttijden.

Om beter inzicht te krijgen in de redenen en motieven van patiënten om niet te verschijnen op
hun afspraak, doet het ziekenhuis een onderzoek in samenwerking met een afstudeerstudent
van de opleiding Facility Management van de Hanzehogeschool Groningen. Het ziekenhuis wil
graag van patiënten zelf horen waarom zij niet zijn verschenen, zonder hier een waardeoordeel
aan te hangen. De komende periode worden patiënten benaderd om vrijblijvend mee te werken
aan het onderzoek. Met de uitkomsten kan de dienstverlening worden verbeterd.

 

Bijscholing aan huisartsen

 

Longarts Maarten Tip gaf bijscholing aan huisartsen

Inmiddels hebben we redelijk wat ervaring opgedaan met de behandeling van corona-patiënten
in het ziekenhuis. Die kennis delen we natuurlijk graag als dat nodig is. Onze longarts Maarten



Tip gaf daarom woensdag 17 maart bijscholing aan Groninger huisartsen over de behandeling
van corona-patiënten.

Het doel van de bijscholing was dat huisartsen voorbereid zijn op een mogelijke code zwart.
Tijdens de bijscholing is toegelicht welke behandelingen in het ziekenhuis gegeven worden,
zodat huisartsen tijdens code zwart beter zorg kunnen verlenen aan patiënten, nog voordat ze in
het ziekenhuis terecht kunnen.

Het is belangrijk dat huisartsen weten welke acties zinvol zijn en welke acties niet zinvol zijn als
hun patiënten coronaklachten hebben, maar nog niet in het ziekenhuis opgenomen zijn. Wellicht
dat zo ook soms voorkomen kan worden dat mensen naar het ziekenhuis moeten. Dat is
sowieso altijd ons streven, maar bij potentieel oplopende besmettingscijfers kan dat van nog
groter belang zijn.

Wij zijn trots op Maarten en delen graag onze kennis en ervaring. Alleen samen, immers, kunnen
we het verschil maken.

Nieuwe collega's Urologie

 

Nieuwe urologen stellen zich voor

Sinds januari 2021 werken er twee nieuwe specialisten op de afdeling Urologie in ons
ziekenhuis. Urologen Paul Veenboer en Sandra van Aarle. 

Aanmelden nieuwsbrief

 

Aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief

Ken je nog collega’s of heb jezelf nog niet aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief, aanmelden
kan via: www.ommelanderziekenhuis.nl/nieuwsbrief-doktersassistenten 

Let op! Vanaf nu zullen onze nieuwsbrieven en de uitnodiging voor ons symposium alleen
digitaal verspreid worden. 
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