Participatie
mantelzorger
Als mantelzorger ben je
een onmisbare schakel in
de zorgcontinuïteit
van jouw naaste.

Met vragen kan je
steeds terecht bij de
verpleegkundige die
verantwoordelijk is voor
jouw familielid.

AZ Maria Middelares heeft deze informatiefolder met de grootste zorg
opgemaakt. Deze folder is indicatief en vervangt de raadpleging bij je
arts niet. Mocht deze folder vergissingen of onvolledigheden bevatten,
dan zijn AZ Maria Middelares, medewerkers en artsen hiervoor niet
aansprakelijk.
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Volg ons ook op:

Aanwezigheid als mantelzorger
Als mantelzorger ben je een heel belangrijk
persoon voor een goed verloop van de zorg
tijdens en na de hospitalisatie van je familielid
of naaste. Jouw informatie over de gewoontes
van je familielid is van wezenlijk belang voor
een optimale behandeling en verzorging tijdens
zijn of haar verblijf. Daarom willen wij je graag
betrekken bij bepaalde zorgaspecten tijdens de
opname van je familielid.

Wat bieden we?
↗ Badge: hierdoor ben je herkenbaar
(identificeerbaar) als mantelzorger en heb
je de toelating om buiten de bezoekuren
aanwezig te zijn op de kamer. Een badge
is geen verworven recht en kan herroepen
worden in bepaalde gevallen. Als de situatie
van je familielid of naaste verbetert, kan in
overleg beslist worden om de badge terug in
te leveren.

Wij bieden je graag, geheel vrijblijvend, de
mogelijkheid om ook buiten de bezoekuren
aanwezig te zijn bij je familielid.

Afspraken
↗ Ontsmet regelmatig en zeker bij het verlaten
van de kamer je handen met de aanwezige
handalcohol.
↗ Tijdens je aanwezigheid zijn de artsen,
verpleegkundigen of paramedici bezig met
meerdere taken. Gelieve je vragen voor
hen te bundelen. In samenspraak met de
verpleegkundige kan je ook een afspraak
maken bij de arts.
Indien je dringende hulp nodig hebt, vraag je
hulp aan de verpleegkundige.
↗ Is er een wettelijke vertegenwoordiger
aangeduid? Geef dit door aan de
verpleegkundige.

↗ Je kan zeker een meerwaarde betekenen
bij bepaalde zorgaspecten zoals maaltijdbegeleiding bij ontbijt, middagmaal of
avondeten.

↗ Bij ontslag van je naaste uit het ziekenhuis
geef je de badge terug aan het onthaal.

↗ Je nabijheid is van belang om het valrisico te
beperken en verwardheid te voorkomen.

Een meerwaarde bij opname
Jij, als mantelzorger, kent het best de gewoontes
en gebruiken van je naaste. Door je bij de zorg
te betrekken, zijn we ervan overtuigd een nog
betere zorg te verkrijgen.

↗ Voordelig parkeertarief (maximum 1 euro
per bezoek): meld je aan het onthaal in de
inkomhal aan, identificeer je en vermeld de
naam van je opgenomen naaste. Dit tarief is
enkel van toepassing voor de mantelzorger.
Bij misbruik zal gevraagd worden om de
badge terug in te leveren.
↗ Gratis maaltijd (ontbijt, middag- en/of
avondmaal): deze maaltijd wordt genuttigd
in de kamer zelf en niet in het restaurant.
Bespreek dit vooraf met de betrokken
verpleegkundige.

Indien je liever niet wenst deel
te nemen aan bepaalde
zorgaspecten, vragen wij je de
bezoekuren te respecteren
(van 14 tot 20 uur).

