DIENST UROLOGIE
CORONAMAATREGELEN
TOCH RAADPLEGING MOGELIJK?

WELKE SITUATIES?

Ondanks de lockdown zijn er patiënten die
de klassieke urologische problemen blijven
vertonen.

• Symptomen zoals bloedverlies in de
urine, hevige pijn t.h.v. de nierstreek,
t.h.v. de teelballen.

Wij hebben ons goed kunnen organiseren om de
noodzakelijke problemen op onze raadpleging
op een veilige manier aan te pakken.

• Hoge koorts met plasproblemen.

Deze info kan dienen als voorbereiding voor uw
bezoek bij ons.

• Opvolging van kankerbehandelingen.

• Situaties met gestegen PSA waarden.

• Vermoeden van een infectie.

“NOODZAKELIJKE” ZORG
Niet alleen corona is een ernstige aandoening.
Er zijn tal van problemen binnen de urologie
die ook moeten blijven behandeld worden.
Sommige kunnen eventjes worden uitgesteld,
andere zijn dringend en moeten noodzakelijk nu
aangepakt worden.

dit zijn slechts enkele voorbeelden...

PRAKTISCH VERLOOP

U kunt erop vertrouwen dat wij correct
inschatten wanneer iets mag worden uitgesteld.
Er zijn verschillende graden van dringendheid.

VEILIGE ZORG
Sommige mensen hebben schrik om naar de
raadpleging te komen, hetgeen begrijpelijk is.
Wij hebben onze organisatie zo gewijzigd dat er
geen verhoogd risico bestaat op corona door bij
ons op de raadpleging langs te komen.
Wij zorgen er ten alle tijde voor dat er nooit
groepen mensen samenzitten en er géén
wachtrijen zijn... toch nog één voordeel van de coronacrisis.

• Kom niet vroeger dan nodig. Bent u toch
te vroeg, wacht dan buiten of in de auto
tot een 10-tal minuten voor uw afspraak.
• Bij het binnenkomen zal men u vragen
stellen i.v.m. mogelijke besmetting:
koorts, hoesten en andere symptomen.
• Een begeleider wordt alleen uitzonderlijk
toegelaten.
• Uw temperatuur zal op afstand gemeten
worden.
• U krijgt een mond-neusmasker.
Ontsmet uw handen met alcoholgel.
• Schrijf u in met uw identiteitskaart aan de
kiosk.
• Ga naar route 22.
• Houd steeds een afstand van 1,5 meter
t.o.v. iedereen.
• Volg instructies van de verpleegkundige
of de arts.
• Wandel niet onnodig rond.
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