
 

 

 

 

Belangrijke info over het Elkerliek ziekenhuis 

Er is een grote maatschappelijke verandering als gevolg van de corona-

pandemie. Zoals u overal leest, heeft dit grote gevolgen in de zorg en dus ook in 

het Elkerliek. Er zullen daarom een aantal zaken anders gaan dan u van ons 

gewend bent. We hebben verschillende maatregelen genomen. Het is van het 

grootste belang dat onze bezoekers en patiënten hiervan op de hoogte zijn. 

Samen maken we het Elkerliek corona-proof! Alvast hartelijk dank voor uw 

medewerking! 

 

 

 

1. Bij koorts kunnen we u niet ontvangen 

Mensen met koorts kunnen we niet ontvangen in het 

ziekenhuis. Houd dus uw temperatuur in de gaten op de dag 

dat u naar het Elkerliek komt. Als u koorts heeft op de dag van 

een afspraak moet u telefonisch contact opnemen met de 

afdeling.  

   

 

 

2. Kom max. 10 minuten voor uw afspraak naar de ingang 

Om onnodige opstoppingen te voorkomen, mag u niet eerder dan 10 

minuten voor uw afspraak naar de ingang komen. Wacht tot die tijd 

bij voorkeur in de auto. Zo zorgt u dat u zo kort mogelijk voor uw 

afspraak bij de betreffende polikliniek of afdeling aankomt. Dit helpt 

onnodige drukte in het ziekenhuis en in de wachtruimte voorkomen.  

 

Let op: ga dus vooral niet te vroeg van huis. Zo voorkomt u drukte bij de slagbomen 

en in het ziekenhuis.  



 

 

3. Kom zonder begeleider naar uw afspraak 

Patiënten komen alleen naar hun afspraak, dus zonder 

begeleider! Een begeleider mag u wel naar de ingang van het 

ziekenhuis brengen. Daarna kan deze bij voorkeur in de auto of 

buiten wachten. We begrijpen dat dit anders is voor kinderen 

die bij ons in behandeling zijn en in uitzonderlijke situaties 

waarbij een begeleider noodzakelijk is.  

 

 

4. Bloedafname kan uitsluitend op afspraak 

Patiënten kunnen alleen nog op afspraak bloed komen prikken. 

Dit om volle wachtkamers te voorkomen en de anderhalve 

meter afstand mogelijk te maken. Via 

www.elkerliek.nl/bloedafname kunt u een afspraak 

inplannen.   

 

 

5. Overleg bij luchtwegklachten 

Patiënten met luchtwegklachten (kortademigheid, 

neusverkouden, niezen, keelpijn of hoesten) moeten telefonisch 

contact opnemen met de afdeling. Hetzelfde geldt voor patiënten 

met een huisgenoot die besmet is geweest met het coronavirus. 

Na telefonische toestemming, krijgen zij bij de ingang een 

mondkapje. Bezoekers/begeleiders met luchtwegklachten kunnen 

we helaas niet ontvangen in het ziekenhuis.  

 

https://elkerliek.us7.list-manage.com/track/click?u=219924dbaa4a9563213646d4f&id=d82fc3eacc&e=9b581a1b4f


 

6. Screening bij een bezoek aan het ziekenhuis 

Als u naar het ziekenhuis komt, wordt een aantal vragen aan u gesteld in 

verband met de veiligheid in het ziekenhuis. Om te zorgen dat de 

doorstroming tijdens dit screeningsproces soepel verloopt, werkt het 

ziekenhuis met kleurenkaartjes bij de slagbomen. Het Elkerliek streeft 

ernaar om binnenkort patiënten al voor hun vertrek naar het ziekenhuis te 

kunnen screenen, waardoor de doorstroming nog beter wordt.  

 

 

7. Geef elkaar de ruimte en toon begrip 

De looproute, de wachtruimtes en spreekkamers zijn 

aangepast, zodat iedereen de ‘anderhalve meter’ regel zo goed 

mogelijk kan naleven. We vragen om uw geduld en begrip als 

zaken wat langer duren.   

 

 

8. Blijf zo kort mogelijk in het ziekenhuis 

Verlaat het ziekenhuis zo snel mogelijk na uw afspraak of 

bezoek. Op deze manier beperken we het aantal mensen in het 

ziekenhuis.   

 

 

9. Eén bezoeker per patiënt 

Elke patiënt kan slechts één bezoeker ontvangen tijdens het 

bezoekuur. Ook het afwisselen van meerdere bezoekers is niet 

mogelijk. Op de Intensive Care, afdeling Kind & Jeugd en het 

Centrum voor Geboorte en Gezin zijn andere afspraken van 

toepassing.  

 



 

Check uw contactgegevens en geef toestemming 

De afgelopen tijd heeft het Elkerliek veel ervaring opgedaan met telefonische 

afspraken, videobellen en e-consults. Het ziekenhuis ziet kansen om in het 

‘nieuwe normaal’ dit type zorgverlening een vaste plek te geven in de reguliere 

zorg. Om deze zorg op afstand te kunnen bieden en om slim samen te werken 

met andere zorgaanbieders hebben we u nodig. Controleer of uw juiste 

telefoonnummer en e-mailadres in MijnElkerliek staan én geef ook graag 

toestemming om uw gegevens uit te mogen wisselen met bijvoorbeeld uw 

huisarts, apotheek en andere ziekenhuizen. 

 

 

 

 

 

 

https://elkerliek.us7.list-manage.com/track/click?u=219924dbaa4a9563213646d4f&id=34a1de58af&e=9b581a1b4f

