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Maatregelen naar aanleiding van het coronavirus voor patiënten die op de
wachtlijst staan voor orgaantransplantatie.
Geachte patiënt
Door de bijzondere situatie als gevolg van het coronavirus, bezorgen we u graag persoonlijk
enkele belangrijke instructies.
De kans op een besmetting met het nieuwe coronavirus (SARS CoV2) in ons land is reëel.
Omdat we willen vermijden dat patiënten die besmet zijn met het coronavirus getransplanteerd
worden, vragen wij u de volgende maatregelen te volgen:
1)
Blijf zoveel mogelijk thuis.
2)
Geef geen hand, was regelmatig uw handen, zeker voor elke maaltijd, na niezen of
hoesten en na elk toiletbezoek.
3)
Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje als u niest of hoest en gooi het
zakdoekje weg in een afsluitbare vuilnisbak.
4)
Nies of hoest in de binnenkant van uw elleboog als u geen papieren zakdoekje hebt.
5)
Vermijd contact met zieke personen, ook met zieke huisgenoten.
6)
Vermijd plaatsen waar veel mensen zijn. Dat wil zeggen:
•
Blijf thuis van school en laat de school weten waarom u afwezig bent.
•
Ga niet buitenshuis werken als u op uw werk in contact komt met
meerdere mensen (kantoor, loketbediende, leerkracht, conducteur,
postbode ...). Laat uw werkgever weten waarom u afwezig bent.
•
Als u dat wil, bezorgen we u een medisch attest waarin we u aanraden om
tot nader order thuis te blijven.
•
Reis niet met het vliegtuig en vermijd het openbaar vervoer (trein, tram,
bus).
•
Ga niet op café of op restaurant.
•
Vermijd alle evenementen (sport, concert, congressen …).
•
Ga niet naar een zwembad, bioscoop, sauna of sportzaal.
•
Bezoek geen kinderdagverblijf of rust- en verzorgingstehuis.
•
Bezoek geen grootwarenhuis of andere winkels op drukke momenten.

Wanneer u zich grieperig voelt, koorts hebt, hoest, keelpijn of ademhalingsproblemen hebt, kan
u vragen of uw huisarts u THUIS kan onderzoeken.
Uw huisarts kan een neus-/keelwisser nemen waarmee kan vastgesteld worden of u besmet bent
met het coronavirus. In dat geval kan de huisarts met ons contact opnemen om het verdere
beleid te bespreken.
Wanneer dat niet mogelijk is, kan u telefonisch contact opnemen met uw specialist (overdag) of
met de arts van wacht (nacht en weekend). Hij of zij zal beslissen of u naar de
spoedgevallendienst moet komen. Daar kan men u testen om de besmetting op te sporen.
Wanneer u geen drager bent van het coronavirus, kan u terug naar huis of kan u gehospitaliseerd
worden met het oog op uw transplantatie.
Wanneer u wel drager bent van het virus, kan men u aanraden om terug naar huis te gaan of kan
u verwezen worden naar het ziekenhuis om verzorgd te worden op een speciale isolatieafdeling.
Wij blijven ter beschikking voor bijkomende informatie of verder overleg.
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