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Beste patiënt, 

In navolging van de richtlijnen van de overheid, starten we de normale zorg opnieuw op in 
onze praktijk. We zullen ietwat anders werken om een zo goed mogelijke zorg te kunnen 
bieden in een veilige omgeving. U hoeft dus geen schrik te hebben om langs te komen op 
consultatie. Laat het coronavirus u er niet van weerhouden om met medische klachten langs 
te komen. Te lang klachten negeren kan gevaarlijk zijn! We rekenen echter wel op uw 
medewerking. Gelieve het onderstaande grondig te lezen! 

ALGEMENE INFO OVER CORONA 

Omdat we merken dat er veel, vaak onnodige, ongerustheid is, beginnen we met wat 
algemene informatie over het coronavirus en hoe je besmetting kan oplopen/vermijden. 

Het virus wordt overgedragen via druppeltjes (spreken, niezen, hoesten), rechtstreeks van 
mens tot mens bij relatief dicht contact of onrechtstreeks op besmette voorwerpen. Het is 
belangrijk te onthouden dat over het algemeen een langdurig nauw contact nodig is voor 
overdracht. De hoeveelheid druppels die geproduceerd wordt is beperkter bij praten dan bij 
hoesten of niezen. Dit wordt nog verder beperkt door het dragen van een mondmasker. Het 
virus kan ook overgedragen worden door contact met besmette voorwerpen, indien nadien 
de neus of mond aangeraakt worden. Het virus kan enige tijd overleven op voorwerpen 
(klinken, oppervlakken, kledij, …) maar wordt geïnactiveerd door de gebruikelijke 
ontsmettingsmiddelen, bleekwater en warmte (vb 30 minuten wassen op 60°C). Een goede 
handhygiëne, het dragen van een mondmasker en afstand bewaren volstaan dus om het 
grootste deel van de mogelijke besmettingen vermijden.  

Het corona virus vormt voor de overgrote meerderheid van de bevolking geen gevaar. Het 
veroorzaakt dan hooguit een mild tot zwaarder griepachtig ziektebeeld met één of meerdere 
van volgende symptomen: koorts, hoesten, neusklachten, diarree, kortademigheid, druk op 
de borst, hoofdpijn, vermoeidheid. De meeste mensen genezen door één tot enkele weken 
te rusten en uit te zieken. Het is wel belangrijk dat zij zolang ze klachten hebben thuis blijven 
en geen contact hebben met andere mensen (buiten het gezin). 

Slechts een beperkt percentage, meestal verzwakte, patiënten krijgt ernstige en soms 
levensbedreigende klachten. De maatregelen die genomen worden, zijn om deze groep 



mensen alle kansen op genezing te bieden in een goed werkend gezondheidszorgsysteem. 
Daarin zijn we tot nu toe in geslaagd. We staan echter op een belangrijk kantelpunt: om ons 
‘normale’ leven weer in handen te kunnen nemen, moeten we ons allemaal blijven houden 
aan bovenstaande basisprincipes: afstand houden, handen wassen, mondmaskers dragen op 
openbare plaatsen en het allerbelangrijkste … thuis blijven bij ziekte!  

Wees dus voorzichtig maar leef niet in angst, ook al heeft u een risicoprofiel! 

CONSULTATIES 

U kan opnieuw online afspraken maken. Er is tot nader order geen vrij spreekuur meer! Om 
de kans op besmetting te minimaliseren voorzien wij extra tijd tussen iedere patiënt om de 
praktijk te ontsmetten en het contact tussen mensen te beperken. Wij werken met 
mondmasker en gebruiken verse handschoenen bij iedere patiënt. Dit alles vergt een extra 
inspanning van ons, die we met plezier doen, maar voor een goede gang van zaken rekenen 
we ook op jullie! We zouden met aandrang willen vragen volgende zaken na te leven: 

1. Kom stipt: niet te laat, maar ook niet te vroeg. Wacht desnoods in uw auto tot kort 
voor het afgesproken uur. 

2. Draag een mondmasker voor u de praktijk betreedt! Zorg dat dit masker comfortabel 
staat en raak het nadien zo weinig mogelijk aan. Als u het toch aanraakt, moet u uw 
handen ontsmetten/wassen.  

3. Was uw handen voor u naar de praktijk komt en wanneer u terug thuis komt. Op de 
praktijk is ontsmettende handgel voorzien.  

4. Hou afstand in de wachtzaal en raak zo weinig mogelijk aan met uw handen. 
5. Kom niet naar de praktijk wanneer u verkoudheidsklachten heeft (koorts, hoesten, 

neusverstopping, hoofdpijn), maar bel ons eerst! Zo kunnen wij uw situatie 
inschatten, u eventueel telefonisch helpen, u een afspraak geven of u doorverwijzen 
naar de triagepost. 

6. Geef de reden van uw afspraak in bij het maken ervan. 

HUISBEZOEKEN 

Huisbezoeken kan u nog steeds, bij voorkeur voor 10u, aanvragen op onze respectievelijke 
telefoonnummers 0460/94.84.01. (Dr. Decraecke) of 0460/94.09.72 (Dr. De Bleeckere). Wij 
vragen nog meer dan anders om dit enkel te doen, wanneer u door ziekte of door 
immobiliteit niet naar de praktijk kan komen.  

VOORSCHRIFTEN CHRONISCHE MEDICATIE 

Tot nader order kan u voorschriften voor uw chronische medicatie vragen zonder op 
consultatie te komen. U doet dit bij voorkeur door een email te sturen naar 
tim@huisartsenpraktijkzwalm.be of lieselot@huisartsenpraktijkzwalm.be met uw naam en 
gedetailleerd welke medicatie u nodig heeft. Afhankelijk van het type medicatie of uw 
medische problematiek kan het toch zijn dat we u vragen om langs te komen op consultatie. 
Voor sommige medicatie is nu eenmaal een regelmatige controle nodig, corona of niet. 



U krijgt van ons binnen 2 werkdagen een antwoord terug (wij verwerken deze emails tussen 
de gewone consultaties en huisbezoeken). U kan dan zelf de voorschriften afdrukken en 
meenemen bij de apotheek. Hou er rekening mee dat dit een tijdelijke maatregel is i.h.k.v. 
de corona-epidemie. Normaal mogen wij wettelijk geen voorschriften afleveren zonder de 
patiënt te zien. Graag dus uw begrip wanneer deze maatregel wordt stopgezet. U hoeft 
hiervoor niet te betalen. De mutualiteit voorziet hiervoor tijdelijk een vergoeding.  

Mogen wij met aandrang vragen om deze emailadressen niet te gebruiken om medische 
vragen te stellen. Wij doen geen consultaties via email.  

TESTEN OP CORONA? 

Voorlopig kan nog niet massaal getest worden op corona in de praktijk! Het heeft dus geen 
zin om hiervoor langs te komen. Bovendien moeten we het onderscheid maken tussen 2 
soorten corona-testen.  

1. De neus en/of keelwisser waarmee virusdeeltjes verzameld worden in de keel en 
neus. Deze test kan gebruikt worden om de diagnose te stellen en wordt best 
afgenomen bij het begin van de ziekte. Er is momenteel nog steeds onvoldoende 
materiaal om iedereen te screenen. Deze testen gebeuren daarom gericht bij mensen 
met verdachte symptomen, bij zorgverstrekkers en bij bewoners van WZC. 
 
Zoals reeds gezegd, neemt u bij mogelijke symptomen van corona, telefonisch 
contact op met ons. Wij kunnen u dan zo nodig doorverwijzen naar de triagepost 
voor een test. U heeft steeds een afspraak, door ons gemaakt, nodig om op de 
triagepost terecht te kunnen! Het is ALTIJD de arts die beslist of een test nodig is of 
niet! Niet u, niet uw werkgever, niet de school, … er is nog steeds geen overschot dus 
moeten we onze middelen zo gericht mogelijk gebruiken. 
 

2. Bloedonderzoek voor antilichamen tegen COVID-19. Deze worden momenteel op 
punt gesteld in de laboratoria. Voorlopig kunnen we deze nog niet op grote schaal 
uitvoeren. Er is ook nog geen kostprijs en eventuele terugbetaling vastgelegd. 
Voorlopig heeft het dus nog geen zin om hiervoor langs te komen. Van zodra we 
hierover meer weten brengen we u op de hoogte.  
 
Deze testen zullen zeer interessant zijn om te kijken wie de ziekte heeft doorgemaakt 
en antilichamen heeft tegen corona. Antilichamen beschermen je in principe tegen 
een toekomstige besmetting met hetzelfde virus. Alleen is voor COVID-19 nog niet 
met zekerheid geweten in welke mate de antilichamen bescherming bieden en hoe 
lang deze bescherming duurt. Deze antilichamen vormen de basis van de 
zogenoemde ‘groepsimmuniteit’. Hierbij gaat men ervan uit dat iedereen met 
antilichamen de ziekte niet opnieuw kan krijgen en dus beschermd is. Hoe meer 
mensen antilichamen hebben, hoe moeilijker het virus zich kan verspreiden.  

Met vriendelijke groeten 

Dr. Decraecke & Dr. De Bleeckere 


