Regels begeleiding minderjarigen op operatiedag, tijdens COVID-19 situatie
-

-

-

Er mag 1 begeleider mee naar binnen. U draagt beiden een mondkapje.
De begeleider meldt zich samen met de patiënt bij de balie.
o U laat beiden een PCR corona test zien waaruit blijkt dat u geen corona heeft. Deze
test mag niet ouder zijn dan 72 uur vanaf testafname. OF:
o U laat zich meteen bij Gender Clinic testen.
Alleen indien aangetoond is dat u beiden geen corona heeft kan de operatie doorgaan.
U wordt opgehaald door iemand van de verpleging. U mag samen naar de Verpleegafdeling
waar een aantal voorbereidingen plaats vindt (vragenlijst, naambandje, wc bezoek, etc)
Vervolgens mag u samen naar de Holding waar weer een aantal handelingen wordt
uitgevoerd, zoals het prikken van het infuus, evt. premedicatie, bloeddruk, saturatie en oa.
uw pols worden gemeten. Deze opsomming is niet compleet, maar enkel bedoeld om een
indruk te geven van de gang van zaken.
Op de Holding neemt u, zodra de patiënt naar de operatiekamer gaat, afscheid van elkaar. U
mag niet meelopen naar de operatiekamer. De begeleider verlaat de kliniek.
Zodra de patiënt op de verpleegafdeling is, is er mogelijkheid voor een bezoekmoment van
max 1 uur door 1 begeleider. Na de operatie wordt de begeleider hierover gebeld door de
verpleging.
Bezoekers volgen ten alle tijden de aanwijzingen op van het verplegend personeel.
Op de verpleegafdeling is het verplicht voor bezoekers om een mondkapje te dragen.

Voor volwassen patiënten is het op dit moment niet toegestaan om begeleiding en bezoek te
ontvangen in Gender Clinic.

Toelichting
Deze tijd vraagt om lastige keuzes, die we hieronder graag aan u toelichten.
Bij Gender Clinic gelden, naast de richtlijnen van de RIVM, een aantal extra maatregelen. Het doel is
een corona vrije kliniek te blijven, zodat operaties en zorg aan transgender personen de komende tijd
door kan blijven gaan. Wij houden deze doelstelling van continuïteit van zorg overeind omdat wij
verwachten dat hier op langere termijn het meeste aantal mensen bij gebaat zijn.
Wij realiseren ons dat de huidige regels t.a.v. begeleiding een situatie creëert die sociaal emotioneel
lastig (of in een enkel geval onwenselijk) kan zijn. Wij trachten middels informatie voorziening in de
periode voorafgaand aan de operatie, de patiënt en zijn omgeving hierop voor te bereiden. In een
enkel geval besluit een patiënt om de operatie uit te stellen tot na de corona crisis.
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