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Patiënteninformatie 

 

Contactpersoon van de 

patiënt 

Inleiding 

Als u wordt opgenomen in Ziekenhuis 

Amstelland, wordt verzocht een 

contactpersoon aan te wijzen. In deze 

folder vertellen wij u wat dat precies 

inhoudt.  

Wie kan een contactpersoon zijn? 

De contactpersoon kan uw partner of 

een ander familielid zijn, maar ook een 

buurvrouw of goede vriend die u nabij is.  

Het is belangrijk dat u vertrouwen heeft 

in de contactpersoon, zodat u zich niet 

bezwaard voelt om emoties te tonen, 

vragen te stellen of op een andere 

manier een beroep op hem of haar te 

doen.  

Wat is de rol van een 

contactpersoon? 

De contactpersoon is iemand die u 

tijdens de opname in het ziekenhuis kan 

begeleiden en ondersteunen. Daarnaast 

is de eerste contactpersoon hét 

aanspreekpunt voor familie en naasten, 

maar ook voor de verpleging en artsen.  

Dit betekent ook dat de eerste 

contactpersoon als enige de informatie 

over ziekte/welbevinden, 

uitslagen/operatieresultaten van de 

patiënt krijgt en vervolgens doorgeeft 

aan familie/achterban van de patiënt. Uit 

privacyoverwegingen kan deze 

informatie niet aan alle 

familieleden/betrokkenen afzonderlijk 

worden gegeven. 

 

Wat kan de contactpersoon mogelijk 

voor u doen? 

De contactpersoon regelt samen met u 

de organisatie rond opname en ontslag. 

Bijvoorbeeld: 

 Zo mogelijk en indien wenselijk 

aanwezig zijn tijdens het opname- of 

intakegesprek;  

 Bij een spoedopname zorgen dat 

spullen zoals toiletartikelen, 

nachtkleding, medicijnen van thuis 

en eventuele hulpmiddelen zoals een 

rolstoel, in het ziekenhuis komen; 

 Coördineren van bezoek, zodat u niet 

te lang en te veel bezoek op één 

tijdstip krijgt; 

 Op verzoek meegaan tijdens een 

onderzoek; 

 Eventueel helpen met eten geven, 

haren wassen, nagels knippen, 

enzovoorts(zogenaamde 

mantelzorg). 

 Contact houden met uw (eventuele) 

werkgever en sociale omgeving; 

 Samen met u het vervoer regelen 

wanneer u weer met ontslag mag; 

 U helpen in het contact met 

verschillende hulpverleners.  

Belangrijk om te weten 

Het is belangrijk dat op de 

verpleegafdeling een telefoonnummer 

van de contactpersoon aanwezig is. Hier 

wordt toestemming voor gevraagd, om 

dit te noteren in het verpleegkundig 

dossier.  
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Het is prettig dat de contactpersoon op 

de hoogte is van zowel uw lichamelijke -, 

woon-, werk- als de leefsituatie.  

De contactpersoon is in principe niet uw 

vertegenwoordiger. Voor alle te nemen 

beslissingen blijft uw toestemming 

nodig, wanneer u daartoe in staat wordt 

geacht. 

Een hulpverlener kan een beroep doen 

op de contactpersoon voor informatie.  

Voor informatie kan de contactpersoon 

bellen met de verpleegafdeling op de 

daartoe aangegeven tijden. 

In alle gevallen geldt dat informatie pas 

gegeven wordt na uw toestemming en 

dat alle verstrekte gegevens 

vertrouwelijk worden behandeld. 

Tot slot 

Wij hopen u met deze folder voldoende 

te hebben geïnformeerd over het belang 

van het hebben van een contactpersoon 

en wensen u een goed verblijf in 

Ziekenhuis Amstelland.  

 

 

 

 

Opmerkingen over deze folder 

Ontbreekt er informatie in deze folder of is 

iets onduidelijk beschreven, dan horen wij 

dat graag. U kunt uw opmerkingen 

doorgeven via voorlichting@zha.nl 

 


