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Effecten van de pandemie
Corona en de bijbehorende maatregelen zijn voor veel mensen alweer even uit hun
dagelijks leven verdwenen. Al neemt het aantal besmettingen de laatste tijd wel weer
toe. In ons ziekenhuis ervaren we nog dagelijks de effecten van de pandemie. In dit
bericht leest u meer over die effecten en over de mogelijke gevolgen voor u.
Inhaalzorg vordert, drukte blijft
De afgelopen maanden zijn we erin geslaagd om het aantal mensen dat wacht op een
operatie met een derde terug te brengen. We zijn blij dat dit is gelukt! Toch gaat het
inhalen van uitgestelde zorg niet zo snel als we graag zouden willen. Helaas wachten
nog veel mensen op een afspraak, ingreep of behandeling. De wachttijden verschillen
bovendien per aandoening.
Dat komt omdat het nog altijd drukker is in ons ziekenhuis dan voor de coronaperiode.
Dat ziet u als patiënt misschien niet direct als u ons ziekenhuis bezoekt. Gangen en
wachtruimtes zijn niet overal overvol. Wél zien we extra veel mensen die zich melden
bij de Spoedeisende Hulp. Ook verblijven veel patiënten langer in het ziekenhuis,
omdat het bij andere zorginstellingen ook druk is. Hierdoor kunnen mensen na een
ziekenhuisopname niet altijd snel terecht voor de juiste vervolgzorg. Tegelijkertijd
hebben we in het ziekenhuis nog altijd te maken met een hoog ziekteverzuim van
medewerkers en krapte op de arbeidsmarkt. Het kost moeite voldoende nieuwe
mensen te vinden en opleiden kost veel tijd. Dit alles zorgt ervoor dat we nog steeds
alle zeilen bij moeten zetten om iedereen de juiste zorg te verlenen.
Nieuwe vormen van zorg, samenwerking en zorg voor onze medewerkers
Op verschillende manieren werken we eraan om, ondanks de drukte, zoveel mogelijk
mensen snel de juiste zorg te geven. Zo zetten we nieuwe vormen van zorg in, zoals
telefonische en video afspraken en thuismonitoring. Hiermee kunnen we steeds meer
patiënten thuis ziekenhuiszorg bieden. Dat is prettig voor die patiënten en we creëren
ruimte in het ziekenhuis voor anderen.
Daarnaast werken we nauw samen met al onze zorgpartners in de regio om voor
patiënten zo snel mogelijk een passende plek met de juiste zorg te vinden.
En uiteraard blijven we personeel werven en opleiden en zorgen we goed voor onze
medewerkers, zodat zij goed voor onze patiënten kunnen blijven zorgen.
Wacht u nog? Wij bellen u.
Ondertussen blijven we continu heel zorgvuldig per patiënt beoordelen of het medisch
aanvaardbaar is om een ingreep uit te stellen. Met veel patiënten hebben we recent al
contact opgenomen om hun urgentie nogmaals te beoordelen en zo veel mogelijk
duidelijkheid te geven over het moment van behandeling. Anderen benaderen we
binnenkort. Dat vinden we belangrijk, want als geen ander beseffen wij dat wachten op
een operatie of behandeling een grote impact heeft op het dagelijks leven.
Belangrijk: Wacht u op een ingreep en verergeren uw klachten of twijfelt u over uw
medische situatie? Neem dan contact op met uw huisarts of uw behandelend arts.
Ergens anders behandeld? Laat het ons weten.
Sommige patiënten hebben inmiddels ergens anders hun ingreep of behandeling
ondergaan. Is dat ook bij u het geval? Laat het ons weten! Zo houden we zicht op de
mensen die onze zorg nodig hebben en kunnen we hen zo snel mogelijk helpen.

We vragen om uw flexibiliteit
Het kan zijn dat we een beroep doen op uw flexibiliteit. Mogelijk vragen onze
medewerkers u op een ander tijdstip te komen dan u gewend bent, of op een andere
locatie of om een afspraak telefonisch of via videobellen te doen. Zo helpt u ons om
elke mogelijkheid in tijd en ruimte te benutten om zoveel mogelijk patiënten te kunnen
helpen.
Voorbereidingen op eventuele nieuwe coronagolf
We bereiden ons ook voor op een eventuele nieuwe coronagolf. Zo richten we een
aparte verpleegafdeling in voor coronapatiënten. En coronapatiënten kunnen na een
behandeling in het ziekenhuis steeds vaker snel naar huis met inzet van
thuismonitoring. Zo hopen we te voorkomen dat bij een onverhoopte nieuwe
coronagolf opnieuw veel andere ingrepen en behandelingen moeten worden
uitgesteld.
Informatie en vragen
Heeft u vragen of maakt u zich zorgen? Neem contact op met uw zorgverlener. Doe
dat bij voorkeur via Mijn Antonius, om telefonische drukte op de poli’s te vermijden.
Wij blijven u informeren over de situatie in het ziekenhuis. Tijdens de pandemie deden
we dat via een e-mailbericht. Nu houden we u op de hoogte via onze website en onze
digitale nieuwsbrief voor patiënten.

