
Bezoekers vragen regelmatig 
waarom ons personeel geen maskers 
draagt. Aleida Kuipers, deskundige 
Infectiepreventie van het WZA legt 
het uit.

Het ziekenhuis is een hele andere 
omgeving dan het openbaar vervoer 
of de supermarkt, zegt Aleida Kuipers. 
“Wij vragen iedereen die binnenkomt 
in het WZA naar mogelijke klachten 
die op corona kunnen wijzen. Zijn 
die er niet, dan hoeven bezoekers en 
patiënten geen mondkapje te dragen. 
Dat geldt ook voor onze medewerkers, 
die komen alleen werken als ze geen 
klachten hebben. En de patienten 
die bij ons liggen die wel corona of 
coronaverschijnselen hebben, worden 
altijd geïsoleerd verpleegd. We 
kunnen er dus vanuit gaan dat mensen 
die in het ziekenhuis rondlopen 
klachtenvrij zijn.”

Wel of geen mondkapje?

Vragenlijst

 
Een veilig ziekenhuis

Patiënten en bezoekers moeten 
allereerst weten dat het veilig is om te 
komen, zegt gynaecoloog en voorzitter 
van de medische staf Alexander 
Sluijmer. “Dat was het de hele tijd al 
en dat is het ook nu. Dus als mensen 
klachten hebben, moeten ze vooral 
contact opnemen.” Is uw afspraak 
eerder door het WZA afgezegd, dan 
krijgt u binnenkort vanzelf bericht over 
een nieuwe datum. “Dat kan alleen 
niet voor iedereen meteen”, zegt 
Alexander. “We kunnen het spreekuur 
nog niet 100% vol plannen zoals voor 
corona en we kunnen ook nog niet 
zeggen wanneer dat wel kan. Wel is 
het zo dat iedere specialist eerst die 
afspraken zal maken met de patiënten 
waarbij dat medisch gezien ook het 

eerst nodig is. Maar als mensen 
denken dat het te lang duurt voor ze 
iets van ons horen, dan moeten ze 
zeker bellen.”

Kom alleen, tenzij
In het WZA zeggen we altijd dat we 
het liefst zien dat u met z’n tweeën 
komt, twee horen immers meer 
dan één. “Helaas kunnen we dat nu 
niet zeggen”, zegt Alexander. “We 
zullen nog langere tijd te maken 
hebben met dit virus en dus ook met 
de anderhalve-meter-regel. En om 
daar zo goed mogelijk mee om te 
gaan, moet het niet te druk worden 
in het ziekenhuis. Daarom zeggen 
we nu tegen onze patiënten: kom 
alleen, tenzij het echt niet anders 

Begin maart overviel het coronavirus ons land, met grote gevolgen 
voor de zorg. En daarmee ook voor het WZA. Er kwam een tent 
voor de deur, poli-afspraken werden afgezegd en niet-noodzakelijke 
operaties uitgesteld. Nu de piek voorbij is, komt er weer ruimte om 
langzaam terug te keren naar een ‘nieuw normaal’, zoals het wel 
wordt genoemd. Wat betekent dat voor u als patiënt? 
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Bezoektijden
Wanneer kunt u op bezoek komen 
in het WZA? Dat hangt er vanaf 
op welke etage de patiënt ligt. Op 
A1 en B1 is bezoek welkom van 
18.30-19.15 uur. Op A2 en B2 van 
19.00-19.45 uur. Wat (in ieder 
geval voorlopig) blijft, is dat er per 
bezoekuur maar één bezoeker mag 
komen. Komt u op bezoek in het 
Ouder en Kind-centrum, op de IC 
of Spoedeisende Hulp, overleg dan 
met de verpleging.

Net als overal is ook in het 
WZA het uitgangspunt dat 
we anderhalve meter afstand 
houden van elkaar. Daarom 
hebben we in sommige gangen 
eenrichtingsverkeer ingesteld en 
staan er pijlen om te zorgen dat 
iedereen zoveel mogelijk rechts 
gaat lopen. “We vertrouwen 
erop dat onze bezoekers daar 
ook serieus mee omgaan”, zegt 
Alexander Sluijmer. “Geef elkaar 
de ruimte, wacht even op elkaar. 
Alleen als het niet te druk wordt, 
kunnen we de zorg weer verder 
uitbreiden.”

Anderhalve 
meter

‘Steeds meer afspraken ‘Steeds meer afspraken 
kunnen doorgaan’kunnen doorgaan’

kan.” Als voorbeeld noemt hij de 
oudere dementerende patiënt, de 
slechthorende of de patiënt die de 
Nederlandse taal niet machtig is en 
een tolk nodig heeft. “Dan mag er 
natuurlijk iemand mee. En dat mag 
uiteraard ook bij kinderen of als het 
om een slechtnieuwsgesprek gaat 
of een gesprek waarin heel veel 
informatie moet worden gedeeld.” 

Meeluisteren
Gelukkig zijn er alternatieven. 
“Patiënten kunnen via de telefoon 
iemand laten meeluisteren. Of via 
beeldbellen. Een aantal poliklinieken 
heeft daar zelf al een tablet of 
beeldscherm voor. Op deze manier 
hebben we in de afgelopen periode 
ook contact gehad met patiënten. 
Maar een patiënt mag natuurlijk 
ook zijn eigen mobiele telefoon 
gebruiken. En als je van te voren even 
toestemming vraagt, dan kun je het 
gesprek ook gerust opnemen.”

Voordat u het ziekenhuis 
binnengaat stellen wij u een aantal 
vragen over uw gezondheid. U kunt 
deze thuis alvast beantwoorden. 
Bent u al patiënt in het WZA, vul de 
vragen dan in op de BeterDichtbij-
app. Hebt u op de dag van uw 
afspraak een klacht, overleg dan 
met de polikliniek of uw afspraak 
toch door kan gaan. 
Op www.wza-coronavragen.nl en 
bij de ingang van het ziekenhuis 
vindt u een QR-code waarmee u de 
vragenlijst op uw mobiele telefoon 
kunt openen. Vul de vragen in en 
laat uw scherm bij de ingang aan 
een medewerker zien. Beantwoordt 
u de vragen liever mondeling, dan 
kan dat ook bij de ingang.

De vragen die wij u stellen:
•   Hebt u koorts, hoger dan 38 

graden?
•   Hebt u last van kortademigheid 

of benauwdheid (bij lichte 
inspanning)?

•   Hebt u last van hoesten?
•   Hebt u last van neusverkoudheid 

(snotteren, niezen, loopneus, 
verstopte neus) of keelpijn?

•   Hebt u de laatste dagen last van 
geur- of smaakverlies?

•   Hebt u een huisgenoot/partner 
met corona of die verdacht wordt 
van corona?

•   Gaat u in het WZA op bezoek 
bij een patiënt met (mogelijk) 
corona?

Coronabesmetting
Heeft iemand wél klachten die op 
corona lijken – en hij moet ook echt 
in het ziekenhuis zijn – dan krijgt hij 
van het WZA een mondkapje, zegt 
Aleida. “Vervolgens loopt er iemand 
met de patiënt mee naar de polikliniek 
en proberen we ervoor te zorgen dat 
deze patiënt zo kort mogelijk in de 
wachtkamer hoeft te zitten.” 
Een enkele keer ziet Aleida iemand 
binnenkomen die al een eigen 
mondkapje op heeft. “Als mensen 
geen klachten hebben, dan is het 
niet nodig om in het ziekenhuis een 
mondkapje te dragen. Wil iemand dat 
toch, dan krijg hij van ons een schoon 
exemplaar.” 

Handen wassen
Handschoenen dragen is ook niet 
nodig, zegt ze. “De algemene 
schoonmaak in het WZA is van 
uitstekende kwaliteit. Dus als we ons 
allemaal aan de richtlijnen houden, 
goed handen wassen of desinfecteren, 
dan hoeven we ons geen zorgen 
te maken over trapleuningen, 
deurkrukken, lichtknopjes en 
dergelijke.” 
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