Informatiefolder
Maatregelen Covid-19
Inleiding

Deze folder informeert u over de extra maatregelen die wij naar aanleiding van de landelijke
richtlijnen hebben genomen om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Checklist verdenking Covid-19 (zie ommezijde):
Wij willen u vragen vóór vertrek van huis de bijgevoegde checklist in te vullen en eerst
contact met ons op te nemen.
Bij aankomst meten wij u temperatuur op het voorhoofd. Bij koorts (boven de 38 °C) kunnen wij u
helaas niet binnenlaten en zullen we u vragen een andere afspraak te maken.

Ontvangst:

Voor de komende periode maken wij gebruik van de ingang aan de Bolognalaan 50 met de kortste
route naar onze behandelkamers. Deze ingang is niet vrij toegankelijk. Daarom kunt u zich bij
aankomst telefonisch melden bij uw behandelaar. U wordt dan bij de deur opgehaald.

Aangepaste afspraaktijden:

Ons afspraakschema is zodanig aangepast dat er geen contact hoeft te zijn tussen u en de andere
patiënten.
Kom op tijd of op zijn vroegst 15 minuten voor de geplande afspraak.
Bent u er veel vroeger dan willen wij u vragen om buiten of in uw auto te wachten.
Wij kunnen maximaal 1 begeleider toelaten.

Het consult:

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar schudden geen handen en blijven tijdens het
gesprek op 1,5m. afstand. Bij aankomst vragen wij u uw handen te wassen en te desinfecteren.
Na ieder consult wordt de spreekkamer extra schoongemaakt en gelucht.

Het onderzoek:

Longfunctie onderzoek vindt alleen plaats als het voor de diagnostiek noodzakelijk is.
In de longfunctie ruimte zijn extra maatregelen genomen. Tijdens het blazen wordt er een extra
afzuiging geplaatst tussen u en de longfunctie analist. De longfunctie apparatuur is voorzien van
een FFP3 filter (hoogste graad van infectiepreventie). De longfunctieanalist draagt persoonlijke
beschermingsmiddelen.
Na iedere patiënt wordt de apparatuur extra gereinigd, worden de losse onderdelen vervangen en
wordt de behandelruimte extra schoongemaakt en gelucht.

Bloedafname:
Indien alleen bloedafname nodig is, gebeurt de afname in de spreekkamer door uw behandelaar
zelf, zodat er geen onnodig contact is met overige medewerkers.

Tot slot:
Tijdens het onderzoek krijgt u uitleg van uw behandelaar en de longfunctie-analist.
Voor en na het onderzoek kunt u natuurlijk vragen stellen. De behandelend arts bespreekt met u
de uitslag van het onderzoek. Mocht u na afloop van het onderzoek en/of na het lezen van deze
informatie nog vragen hebben, stelt u ze dan gerust.
Met vriendelijke groet,
Medisch team NKAL
Dr. Jos Rooijackers, Longarts: 06-45408864
Mevr. Mischa Niederer, Physician assistant: 0628122611
Mevr. Bernadette Aalders, Longfunctie analist: 06-55134408

Checklist COVID-19
COVID-Screening
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Is er een huisgenoot in thuisisolatie?
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Heeft u een grieperig gevoel?
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Heeft u keelpijn?
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Bent u snotterig?

0 pt

1 pt

Voelt u dat u koorts heeft?

0 pt
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Heeft u spierpijn?
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Hebt u verlies van smaak en reuk?

0 pt

1 pt

Heeft U koorts? (hoger dan 37,5 °C)
Hoest U?
Of indien U altijd al hoestklachten heeft,
Is er een toename van deze klachten?

Bent u kortademig?
Of indien u altijd al kortademig bent,
is er een toename van deze klachten?

Totaal

Een dag vóór uw bezoek wordt u gebeld door een medewerker van
NKAL, maar u mag ook zelf bellen met:
Dr. Jos Rooijackers 06-45408864, longarts
Mevr. Mischa Niederer 06-28122611, Physician Assistant

