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Verhuis naar Rumbeke
Flows COVID-19 - procedures
Communica e bij transfer
Zelfzorg - blijf bewegen
Momenteel krijgen we via verschillende kanalen heel wat vragen vanuit de woon-zorgcentra. Als ziekenhuis willen we
hier zeker onze verantwoordelijkheid nemen ook door de func onele binding die we met heel wat woon-zorgcentra
hebben.
Om al deze vragen op een gestructureerde manier te beantwoorden, mogen jullie al jullie vragen mailen naar
zorgmanagers@azdelta.be. Hoe concreter de vraag, hoe beter wij kunnen antwoorden. Graag ook de nodige
contactgegevens vermelden in jullie mail.
Binnen AZ Delta werd er een callcenter opgericht. Dit callcenter is bereikbaar op 051 23 80 10 tussen 8 uur en 22 uur, 7
dagen op 7. Voor alle inhoudelijke vragen omtrent COVID-19 kan je er terecht.

Verhuis naar Rumbeke
AZ Delta hee groen licht gekregen van het Agentschap Zorg en Gezondheid om te verhuizen naar de nieuwe
hoofdcampus in Rumbeke. Er moet wel voldoende rekening gehouden worden met alle maatregelen rond corona.
Radiotherapie
De dienst radiotherapie is vorige vrijdag volledig verhuisd naar campus Rumbeke om er op 11 mei van start te gaan
met 2 radiotherapietoestellen. Ook de nieuwe CT-simulator wordt er in gebruik genomen.
Raadplegingen
De raadplegingen van de artsen verhuizen op 4 en 5 juni. Er zullen geen raadplegingen mogelijk zijn op die 2 dagen.
De raadplegingen op campus Rumbeke gaan van start op 8 juni.
Spoed
Op 9 juni om 6 uur gaat op campus Rumbeke de dienst spoedgevallen open. Ook het opera ekwar er, het cathlab en
intensieve zorg in Rumbeke starten op 9 juni om 6 uur.
Verpleegafdelingen
Op 9 en 10 juni worden de pa ënten verhuisd van campus Wilgenstraat naar campus Rumbeke.
Op 15 juni gaan de kraamafdeling en de afdeling kinderziekten van campus Brugsesteenweg naar campus Rumbeke.
De afdelingen en het verloskwar er op de nieuwe campus gaan er open om 8 uur ’s morgens. Op die verhuisdag zijn er
geen raadplegingen mogelijk voor gynaecologie en kinderziekten.
Op 16 juni is dan campus Westlaan aan de beurt. Dan verhuizen de afdelingen geriatrie, psychiatrie en pallia eve

zorg van campus Westlaan naar campus Rumbeke. Die dag zijn er ook geen raadplegingen voor geriatrie en psychiatrie.
De pa ënten en hun familie worden goed begeleid door artsen en zorgverleners en krijgen ook informa e over hoe de
verhuizing precies wordt georganiseerd.
Lab
Tot slot verhuist Ardolab vanuit de huidige ves ging aan de Ardooisesteenweg in Roeselare naar campus Rumbeke
op 15, 16 en 17 juni.
U kunt de verhuizing volgen via www.azdelta.be

Flows COVID-19 - procedures
Er is een checklist uitgewerkt met vragen die voorgelegd worden bij alle pa ënten die in ons ziekenhuis komen, zowel
ambulant als verblijvend.
Daarnaast zijn er een aantal ﬂows uitgewerkt waarbij we tonen hoe pa ënten gescreend worden op COVID-19 in het
ziekenhuis. Deze kunnen als inspira e gebruikt worden binnen jullie instelling.
Hier vind je een overzicht van alle ﬂows. Vooral de ﬂow
1 - 2 - 3 - 4 en 8 zijn voor jullie toepasselijk.
Het wachtwoord is delta!

Communica e bij transfer
Bij een transfer tussen het woon-zorgcentrum en het ziekenhuis is een goede overdracht heel belangrijk. Mogen we
vragen om bij een opname in het ziekenhuis steeds volgende gegevens door te geven naar ons:
Data screening in het kader van COVID
Testresultaten per screeningsmoment
En dit zowel van eigen screenings als screenings georganiseerd door de overheid.

Zelfzorg - blijf bewegen
Bewegen is een goede vorm van stressvermindering en ontspanning. Ook nu je niet naar de ﬁtness of sportclub kan,
kan je in beweging blijven. Je hoe hiervoor niet fana ek te sporten. Kies vooral een vorm van bewegen die je pre g
vindt: wandelen, ﬁetsen, yoga, rus g joggen… en probeer elke dag een half uurtje bewegings jd te vinden.
Ga voor meer informa e naar www.blijfsporten.be of maak gebruik van de vele apps en Youtube-ﬁmpjes om je bij het
bewegen te assisteren.
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