EEN CORONATEST VÓÓR UW
OPNAME/OPERATIE

Inleiding

Deze informatie is voor patiënten die worden opgenomen in
Franciscus Gasthuis & Vlietland. Wij leggen uit waarom u een
coronatest krijgt. Met een coronatest vóór uw opname/operatie
willen wij u en onze patiënten, bezoekers en medewerkers
beschermen.

Geen klachten: toch een test

Soms hebben mensen geen klachten, maar dragen zij wel het
coronavirus bij zich. Dat kan gevaarlijk zijn voor u en andere
patiënten, bezoekers en onze medewerkers. Want ook zonder
klachten kunnen mensen het coronavirus overdragen aan
anderen waardoor zij ernstig ziek kunnen worden. Uw veiligheid
en die van onze patiënten, bezoekers en medewerkers staat
voorop.
Er zijn 3 belangrijke redenen om een coronatest te doen vóór
uw opname/operatie:
1) Risico op problemen bij uw herstel is groter
Als u besmet bent met het coronavirus, dan loopt u een
groter risico op problemen die kunnen ontstaan na de
opname of operatie.
2) Andere patiënten en bezoekers beschermen
Als u op een afdeling verblijft, dan kunt u andere
patiënten en bezoekers besmetten met het coronavirus.
Ook al heeft u geen klachten.
3) Medewerkers beschermen
Als u geen klachten heeft en toch besmet bent, dan
kunnen onze medewerkers besmet raken. Dat komt
omdat onze medewerkers dichtbij u komen om u de juiste
zorg te geven. Het is dan niet mogelijk om 1,5 meter
afstand te houden.

Het ziekenhuis regelt de coronatest voor u

Alle patiënten die opgenomen worden of een operatie
ondergaan, krijgen een coronatest. De test is 1 dag vóór uw
opname/operatie. Een medewerker van ons ziekenhuis belt u
voor een afspraak. De test vindt plaats bij ons ziekenhuis. Volg
op het terrein de borden naar de testlocatie.

Uitslag

Het duurt maximaal 24 uur voordat de uitslag bekend is. Wij
nemen alleen contact met u op als de uitslag positief is. Als u
binnen 24 uur geen bericht van ons heeft ontvangen, is uw
uitslag dus negatief.
Is de uitslag van de test negatief?
Dit betekent dat u geen drager bent van het coronavirus; u
bent niet besmet. De opname/operatie gaat gewoon door. U
wordt niet gebeld door het ziekenhuis.
Wat als de test positief is?
Als de coronatest positief is, dan betekent dit dat u besmet
bent met het coronavirus. De arts neemt hierover contact met
u op en maakt samen met u nieuwe afspraken. Bijvoorbeeld
over het uitstellen van de operatie. Of - als het niet
verantwoord is om de operatie uit te stellen - over speciale
maatregelen. Spoedzorg gaat altijd door.

Vragen?

Als u vragen heeft, stelt u ze dan gerust. U kunt hierover bellen
met de afdeling waar u wordt behandeld. De telefoonnummers
van de afdelingen staan op onze website www.franciscus.nl
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