Veelgestelde vragen en antwoorden
Veelgestelde vragen over de bijkomende preventieve maatregelen voor
hoogrisicopatiënten met pulmonale hypertensie en naasten.
(update 29-05-2020)
Voor risicopersonen geldt nog steeds volgend advies:
Vermijd contact met anderen buiten je gezin en volg alle maatregelen rond hygiëne goed
op. Ook gezinsleden komen best zo weinig mogelijk in contact met andere mensen.
Gebruik systematisch een mondmasker.
Zie: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/#011
1.

Hervatten van werk voor patiënten met pulmonale hypertensie:
 Telewerk blijft de norm.
 Waar telewerk niet mogelijk is, nemen bedrijven de passende maatregelen:
https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/#010
 Neem ziekteverlof indien:
o U op de werkvloer geen afstand kan houden van collega’s.
o U werkt in een omgeving waar u veel of nauw contact hebt met anderen.
 Vraag dit attest voor preventieve quarantaine steeds aan bij uw huisarts.

2.

Partner of familielid van patiënt met PH dewelke werk zal hervatten:
Uitzonderlijke situatie: de preventieve quarantaineregeling. Het attest voor preventieve
quarantaine kan ook gebruikt worden voor hen die beter niet gaan werken binnen hun
werksetting doordat ze samenleven met iemand die een onderliggende pathologie
heeft. Vraag dit attest steeds aan bij uw huisarts.

3.

Kinderen van PH-patiënten die terug naar school gaan, moeten de
veiligheidsmaatregelen volgen (inclusief mondmasker dragen).

4.

Wie mag mee op consultatie:
Advies UZ Leuven: Een patiënt mag door maximaal 1 gezonde persoon (18 jaar of
meer) vergezeld worden. Deze persoon mag dus niet ziek zijn en ook geen
ziekteverschijnselen vertonen.

5.

Reizen:
Zie website FOD Buitenlandse zaken: https://diplomatie.belgium.be/nl. Wij voorzien
geen attesten voor reisannulaties.
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6.

Immuniteit:
Deze tests worden niet aangeraden.

7.

Plaatsen met veel mensen vermijden, vb. supermarkten.
Zie algemene maatregelen: https://www.info-coronavirus.be/nl/.
• Beperk je fysieke sociale contacten.
• Draag een mondmasker op het openbaar vervoer en op drukke openbare
plaatsen.

8.

Poetshulp of andere werken aan huis:
Niet-noodzakelijke contacten of werken die kunnen wachten, best uitstellen. Indien dit
niet mogelijk is, zijn volgende richtlijnen aanbevolen: afstand van 1,5 meter bewaren,
mondmasker dragen en correcte handhygiëne toepassen.

9.

Blijf zoveel mogelijk actief, zelfs binnenshuis.

10. Advies bij symptomen1:
1. Blijf thuis.
2. Bel je huisarts en vermeld je symptomen.
3. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed.
4. De huisarts zegt je aan de telefoon wat je moet doen, bijvoorbeeld naar de
praktijk of een diagnosecentrum gaan voor een test2.
5. Je maakt een lijstje met personen met wie je in nauw contact kwam.
6. Is jouw test positief? Dan start de contactopvolging3.
11. Informatie over alle activiteiten (onderzoeken, raadplegingen, opnames):
• Indien u niets verneemt van ons, zal alles doorgaan zoals gebruikelijk.
• Mogelijks wordt uw raadpleging vervangen door een teleconsultatie. Wij laten u
dit weten in de week voorafgaand aan uw raadpleging.
o Gelieve uw gewicht, bloeddruk*, zuurstofsaturatie* en resultaten van een
recente bloedafname bij uw huisarts* ter beschikking te stellen. Indien u PHspecifieke medicatie neemt, gelieve ook te noteren hoeveel dozen u nog hebt.
Meer info?
 Website PH: www.pulmonalehypertensie.be
 Website FOD Volksgezondheid: https://www.info-coronavirus.be
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https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://www.info-coronavirus.be/nl/testen/
3
https://www.info-coronavirus.be/nl/contactopvolging/
*
indien mogelijk
2
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