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Beste mevrouw/mijnheer,
Op dit moment zetten we alles op alles om de COVID-19 (Coronavirus)
besmettingen tegen te gaan. We proberen om de noodzakelijke zorg voor
onze patiënten door te laten gaan, maar sommige behandelingen kunnen we
beter uitstellen.
Voor de patiënten met behandeling op het oncologisch dagcentrum betekent
dit dat we de behandelingen alleen waar mogelijk uitstellen of overslaan. Dit
doen we vooral om een verminderde weerstand door chemotherapie te
vermijden en het aantal patiënten op onze dagbehandeling te beperken om zo
het aantal besmettingen in het ziekenhuis te beperken.
Dit betekent dat uw arts een van de onderstaande maatregelen met u zal
bespreken:
-

De arts bekijkt het ziekteverloop en risico van elke patiënt nauwkeurig
en bepaalt of een behandeling beter uitgesteld kan worden.

-

De behandelingen die nog gestart worden, zullen waar mogelijk een
paar weken later starten. Het kan ook mogelijk zijn dat de volgorde van
behandeling wordt aangepast (de operatie kan bijvoorbeeld naar voren
geschoven worden).

-

Als u in een lopende chemokuur zit dan kunt u in de meeste gevallen
deze gewoon afmaken. De volgende kuur kan op een ander moment
gepland worden.

Wij verzoeken u zonder begeleider naar uw afspraak op de dagbehandeling te
komen. Op de polikliniek mag u maximaal 1 begeleider meenemen. Wij
streven ernaar de meeste polikliniekbezoeken om te zetten naar telefonische
consulten.
Als u hoest of koorts heeft, geef dit dan vooraf aan ons door of meld dit aan de
balie bij de ingang van de polikliniek.
De maatregelen die Amphia neemt zijn afgestemd met andere ziekenhuizen in
Brabant, het Erasmus MC en onze beroepsverenigingen (Nederlandse
Vereniging voor Medische Oncologie en Hematologie).
We begrijpen dat het voor u spannende en onzekere tijden zijn. We doen er
alles aan om uw behandelingen zo veilig mogelijk te laten verlopen.
Met vriendelijke groeten,
Alle medewerkers van de afdeling hemato-oncologie
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