
               

INFORMATIE VOOR PATIËNTEN BETREFFENDE DE CORONAMAATREGELEN 

 

Beste patiënten, 
 

Gezien de huidige corona-epidemie, is het heel belangrijk om de regels van de overheid te volgen en 
na te leven. Alle info is terug te vinden op  https://www.sciensano.be/nl of https://www.info-
coronavirus.be/nl/ . Naast de algemene maatregelen, volgen wij vanuit het Buurtgezondheids- 
centrum ook de specifieke richtlijnen voor zorgpersoneel van het Agentschap Zorg en Gezondheid. 
Deze zijn terug te vinden op http://www.zorg-en-gezondheid.be.  
 
Om de cijfers onder controle te krijgen, is een inspanning van ons allemaal nodig. 
 
UW ZORGVERLENER 
We moeten er als medisch huis alles aan doen om onze zorgverleners te beschermen: hun veiligheid 
is namelijk van groot belang om u als patiënt de nodige zorgen te kunnen blijven bieden. Daarom 
dragen onze zorgverleners tijdens hun bezoek steeds een mondmasker en handschoenen en, 
afhankelijk van de situatie, mogelijk ook extra beschermingskledij. Zo minimaliseren ze de kans op 
kruisbesmetting en beschermen ze zichzelf én u als patiënt. 
 
Gezien de drukte (omwille van corona) vragen wij ook om uw begrip bij eventuele wijzigingen in uur 
van verzorging, als u langer moet wachten op een telefoontje van de dokter, etc. Alvast bedankt 
hiervoor. 
 
U ALS PATIËNT 
Om uw en onze veiligheid te verzekeren, vragen wij u als patiënt om zich ook aan de geldende 
maatregelen van de overheid te houden. Indien wij vaststellen dat dit niet het geval is, zullen wij u 
hierover aanspreken. Indien dit meermaals gebeurt, is ons bestuur genoodzaakt de nodige maatregelen 
te treffen i.v.m. uw verzorging. Dit is in het belang van ieders veiligheid. 
 
Wat verwachten wij van u? 

- U draagt altijd een mondmasker als u naar de praktijk komt.  
- U draagt ook altijd een mondmasker als de zorgverlener op huisbezoek komt. 

o er is een uitzondering voor patiënten met COPD die zuurstof nodig hebben, of tijdens het 
douchen 

o gezinsleden of mantelzorgers die helpen bij de verzorging dragen ook een mondmasker 
en nemen in mate van mogelijke voldoende afstand van de zorgverlener 

o gezinsleden die niet helpen bij de verzorging, verlaten de kamer 
- Bij koorts of andere symptomen, verwittigt u telefonisch de hulpverlener die op huisbezoek 

komt. Verpleging: 0495/64 24 24, kinesist of huisarts: 089/38 21 35. 
- Indien u of uw huisgenoot corona heeft en uw parameters opgevolgd moeten worden, dient 

u om veiligheidsredenen zelf een thermometer, bloeddrukmeter en saturatiemeter aan te 
kopen. Deze zijn verkrijgbaar bij de apotheker of thuiszorgwinkel van de mutualiteit. 

- U houdt zich aan de andere geldende maatregelen van de overheid (bv. geen bezoek bij uw 
thuis, behalve uw “knuffelcontact”). Als wij merken dat dit niet correct gebeurt, dan wordt u 
als een hoog risicocontact beschouwd en indien de mantelzorgers de zorg niet 
kunnen overnemen, wordt de verzorging aan het einde van de ronde gepland met gebruik van 
extra beschermingsmateriaal. 

HOU HET VEILIG! ALLEEN SAMEN KUNNEN WE DE CIJFERS DOEN DALEN! 

Dank voor uw begrip! 
namens heel het Buurtgezondheidscentrum Althea en Zenia 
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