Wanneer uw dierbare
ernstig ziek is door
het coronavirus
Tips voor naasten van
patiënten die verblijven
in HMC

Waarom deze folder?
Deze folder is voor naasten of mantelzorgers van wie een dierbare is
opgenomen in HMC en waarbij verwacht wordt dat hij/zij mogelijk komt
te overlijden als gevolg van het coronavirus. Door het coronavirus en de
maatregelen die in verband met het virus zijn genomen, is de situatie in
HMC anders dan gebruikelijk. Zo mag er minder bezoek aanwezig zijn bij
uw dierbare en moet u beschermende kleding dragen als u op bezoek bent.
Ook in deze omstandigheden vinden we het belangrijk dat u als naaste goed
geïnformeerd bent en steun ontvangt. Heeft u na het lezen van deze folder
nog vragen? Neem dan contact op met de verpleegkundige van de afdeling.

Waarom het belangrijk is voor uzelf te zorgen
Uit liefde, betrokkenheid en trouw zorgt u voor uw zieke dierbare. Dat doet
u op eigen kracht of misschien met hulp van iemand anders. Wij, als
zorgverleners, willen u hierbij zo goed mogelijk ondersteunen. We vinden
het belangrijk dat u zich prettig voelt in HMC en dat u bij ons terecht kunt
met uw vragen of zorgen. We hopen dat u ons vertelt wat uw ervaringen
zijn met het zorgen voor uw dierbare. Zo kunnen we samen de beste zorg
geven. Omdat u zo goed mogelijk voor uw zieke dierbare wilt zorgen,
houdt u misschien te weinig rekening met uzelf. Dat begrijpen we heel
goed. Het is juist nu ook heel belangrijk dat u goed voor uzelf zorgt, zodat
u zo gezond en uitgerust mogelijk blijft. Alleen dán kunt u een steunpilaar
zijn voor uw dierbare. Hieronder staan vragen en eerste antwoorden die
bedoeld zijn om u te helpen als u met de zorgverleners praat.
Hieronder staan vragen en antwoorden die bedoeld zijn om u te helpen als
u met de zorgverleners praat.

Vragen over de zorg van mijn dierbare
Wie kan ik bellen om te vragen hoe het gaat met mijn dierbare?
U kunt bellen met de verpleegafdeling waar uw dierbare is opgenomen.
Bij opname heeft u van de verpleegkundige het telefoonnummer van de
afdeling gekregen. Om de privacy van de patiënt te beschermen mogen
alleen de 1e en/of 2e contactpersoon contact opnemen met de afdeling.

Aan anderen mag de verpleging geen informatie verstrekken. Deze
contactpersoon kan andere familieleden en betrokken naasten informeren.
Bij wie kan ik terecht met mijn vragen over de behandeling?
De afdelingsarts is verantwoordelijk voor de medische behandeling en zal
dagelijks bij uw dierbare langslopen. Indien u een gesprek wenst met de
arts, kunt u dit aanvragen bij de verpleegkundige.
Bij wie kan ik terecht met mijn vragen over hoe jullie voor mijn dierbare
zorgen?
U kunt uw vragen stellen aan de verpleegkundige van de afdeling waar uw
dierbare is opgenomen.
Waar kan ik meer informatie vinden: Websites waar u meer kan vinden
over zorg aan u als naaste zijn:
• www.inforium.nl/corona, ga naar pagina ‘rondom overlijden’
• www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/brochure-levenseinde
• www.centrumlevensvragenzhn.nl: Begeleiding bij zingeving en
levensvragen

Vragen over mij als naaste of mantelzorger
Ik wil graag helpen met de dagelijkse verzorging. Met wie kan ik hierover
afspraken maken?
Het is prettig als u mee wil helpen in de zorg voor uw dierbare. Overleg met
de verpleegkundige wat u wel of niet mag en kan doen. Voelt u zich niet
verplicht om te helpen. De verpleegkundige geeft met alle liefde zorg aan
uw dierbare, als u het even nodig heeft om op adem te komen.
Ik wil bepaalde taken aan zorgverleners overdragen. Bij wie kan ik dat
aangeven?
Het is belangrijk ook uw grenzen aan te geven. Bespreek het met de
verpleegkundige die voor uw dierbare zorgt, als uw bepaalde zorgtaken
niet wil of kan doen.

Ik wil graag meer vertellen over mijn dierbare. Bijvoorbeeld wat hij/zij
prettig vindt en/of van kan genieten. Met wie kan ik hierover praten?
Vertel aan de zorgverleners wat u nodig heeft of wat uw dierbare nodig
heeft. Zij zullen samen met u kijken wat mogelijk is. Zou u ons ook willen
vertellen wat goed gaat en waar u blij mee bent? Dit helpt de zorgverlener
bij het geven van de juiste zorg.

Vragen over de zorg voor mij
Zijn er speciale voorzieningen binnen HMC voor mij als naaste of
mantelzorger?
HMC biedt u de mogelijkheid om met iemand te praten. U kunt hiervoor
terecht bij iemand van de geestelijke verzorging of de afdeling medische
psychologie. Indien u hier behoefte aan heeft, kunt u dit aangeven bij
de arts of verpleegkundige van de afdeling. Zij zullen ervoor zorgen dat
iemand contact met u op neemt.
Welke zorg is er voor mij buiten deze instelling?
Personen waar u telefonisch contact mee kunt opnemen voor
ondersteuning buiten HMC zijn:
• uw huisarts
• de Luisterlijn 0900 0767
• Centrum voor levensvragen Zuid-Holland Noord
www.centrumlevensvragenzhn.nl
telefoonnummer: 071 36 28 220
e-mail: levensvragen@transmuralis.nl
Wat kan ik zelf doen om de zorg voor mijn naaste vol te houden?
Om er echt voor uw zieke dierbare te zijn, is het belangrijk om zelf op de
been te blijven. Regelmatig ontspannen is daarom heel belangrijk. Zegt
iemand: ‘Laat maar weten als ik iets voor je kan doen’, bedenk dan iets wat
diegene voor u kan doen. Bijvoorbeeld de boodschappen of een keertje
koken.

Vragen over contact met mijn dierbare
Mag iedereen bij mijn dierbare op bezoek komen?
In principe geldt dat er maximaal 5 unieke bezoekers per patiënt per
dag bij uw naaste aanwezig kunnen zijn. Spreek dus onderling af wie van
u dit zijn. Om overbelasting van uzelf te voorkomen, is het misschien
wenselijk om niet iedere dag dezelfde bezoeker te laten komen. Het is
mogelijk dat deze richtlijnen landelijk versoepeld worden. Overleg dit met
de verpleegkundige. Denk ook aan alternatieve manieren van contact,
bijvoorbeeld via beeldbellen (WhatsApp, Skype, Facetime).
Mag ik blijven slapen bij mijn dierbare in de instelling?
U kunt helaas als naaste niet blijven slapen. U kunt navragen bij de
verpleegkundige of deze richtlijn inmiddels is veranderd.
Ik zou graag wat vaker ongestoord met mijn dierbare samen zijn.
Waar kan dat?
Dit kan alleen op de patiëntenkamer. U kunt bij de verpleegkundige
aangeven dat u even alleen wilt zijn met uw dierbare en een papier met ‘niet
storen’ op laten hangen.
Ik wil graag samen met mijn dierbare met iemand praten over hoe wij
omgaan met de ziekte.
HMC biedt u de mogelijkheid om met iemand te praten. De
verpleegkundige van de afdeling kan u in contact brengen met iemand van
de geestelijke verzorging of de afdeling medische psychologie.

Vragen rond het levenseinde
Hoe weet ik dat het moment van overlijden dichterbij komt?
U kunt meer informatie vinden in de folder ‘De stervensfase’. Deze folder is
verkrijgbaar via de verpleegkundige van de afdeling.

Wat moet en kan ik doen als het moment van overlijden dichterbij komt?
Dit is heel persoonlijk. Alles wat u bedenkt en doet, is goed. Vaak is het
prettig als u gewoon aanwezig bent. U kunt eventueel samen muziek
luisteren, hardop spreken over gezamenlijke herinneringen of voorlezen.
Welke ondersteuning is er voor mij als mijn dierbare overlijdt?
HMC biedt u de mogelijkheid om met iemand te praten. U kunt hiervoor
terecht bij iemand van de geestelijke verzorging of de afdeling medische
psychologie. Indien u hier behoefte aan heeft, kunt u dit aangeven bij
de arts of verpleegkundige van de afdeling. Zij zullen ervoor zorgen dat
iemand contact met u op neemt.
Welke ondersteuning is er voor mijn (klein)kinderen?
Hoe met kinderen te praten over ernstig ziek zijn en eventueel overlijden
kunt u vinden op www.jongehelden.nl
Welke ondersteuning is er voor mij nadat mijn dierbare is overleden?
Zie folder ‘een dierbare verliezen’ en ‘rouw in tijden van een coronacrisis’.
Deze folders zijn verkrijgbaar via de verpleegkundige van de afdeling.

Eigen vragen
Uw eigen vragen kunt u noteren op de volgende pagina’s.
Colofon
Deze folder is een bewerking van de folder geschreven door het
Expertisecentrum Palliatieve Zorg LUMC en is gebaseerd op de brochure
‘Zorg voor een ander begint met zorgen voor mijzelf. Waarom is zorg voor
mijzelf als naaste zo belangrijk?’. Deze folder is voortgekomen uit het
ZonMw Palliantieproject ‘Oog voor Naasten’.

HMC Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Westeinde

088 97 97 900
www.haaglandenmc.nl

NR. H1161-NL April 2020

Lijnbaan 32
2512 VA Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

