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Betreft:  Nieuwe ontwikkelingen coronavirus 

Kenmerk:  20.014 

 
 
Datum, 19 maart 2020. 
 
 
Geachte meneer, mevrouw,  
 
Zoals u in de vorige brief kon lezen, houdt het coronavirus ons dagelijks bezig. Wij vinden 
het belangrijk dat iedere patiënt op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen. Om u snel 
te kunnen bereiken, informeren we u vanaf nu alleen via e-mail en onze website. 
Verder leest u in deze brief meer over onze preventiemaatregelen in het dialysecentrum 
van het AUMC en wat u moet doen bij klachten. 
 

Let op! Om u te informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot het 
coronavirus is dit de laatste brief die u ontvangt op papier. Vanaf nu infomeren wij u via e-
mail en via onze website www.dianet.nl. Al onze berichten over het coronavirus kunt u 
terugvinden op onze website. 

 
Preventiemaatregelen AUMC  
Voor u en voor ons is het belangrijk dat de dialyses zo veilig mogelijk worden uitgevoerd. 
Daarmee wordt uw eigen veiligheid en de continuïteit van de patiëntenzorg maximaal 
gewaarborgd.  
 
Bezoek 
Om het besmettingsrisico te verkleinen hebben wij regels gesteld aan het bezoek bij 
dialyse. Wij willen bezoek zoveel mogelijk beperken. Er mag maximaal één bezoeker per 
dialysepatiënt meekomen. Deze bezoeker is of mantelzorger of heeft het vervoer naar het 
centrum verzorgd. De bezoeker moet klachtenvrij zijn en dicht in de buurt van ‘zijn’ patiënt 
blijven.  
 
Wat te doen bij hoesten en/of kortademigheid 
Heeft u last van hoesten of kortademigheid? Deze klachten kunnen wijzen op het 
coronavirus. Meld vóór u naar het dialysecentrum komt telefonisch dat u deze klachten 
hebt via 020 – 888 8700. U krijgt dan instructie hoe u moet handelen en informatie over hoe 
wij u toch kunnen ontvangen. Volg altijd de instructies van onze verpleegkundige op. Wij 
benadrukken dat het erg belangrijk is dat u vooraf het dialysecentrum informeert. Met 
klachten mag u niet onbeschermd het AUMC binnen komen.  
 
Dialyse bij een patiënt met coronaverdenking 
Een patiënt bij wie verdenking op corona bestaat wordt op een isolatiekamer gedialyseerd. 

http://www.dianet.nl/
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Is bij u corona vastgesteld? 
Voor patiënten waarbij het coronavirus is vastgesteld vindt dialyse plaats in isolatie, zo 
mogelijk thuis of anders in een speciaal daarvoor ingerichte isolatiezaal. 
 
Preventiemaatregelen voor uzelf  
De belangrijkste maatregelen die u zelf kunt nemen zijn:  

• Was uw handen regelmatig met water en zeep. 

• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog (niet uw shuntarm) 

• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na gebruik weg.  

• Geef mensen geen hand en houd 1,5 meter afstand 

• Blijf thuis, vermijd nieuwe contacten en beperk bestaande contacten 
 
Het nieuws en de richtlijnen over het coronavirus kunnen dagelijks wijzigen. Wij adviseren u 
daarom om de berichten van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in de 
gaten te houden. Dat kan via de website https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. 
 
Wij vragen om uw begrip en medewerking. Ook wensen wij u sterkte in deze onzekere 
tijden. Heeft u nog vragen? Stel uw vraag aan uw verpleegkundige of neem contact op via 
030 - 880 8888 of via info@dianet.nl.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Wendela Hingst 
Voorzitter Raad van Bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


