
Informatiebrochure

Ik ben getest op COVID-19. 
Wat nu?

Contact

Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen voor 
ons? Aarzel dan niet ons te contacteren op het nummer 
+32 3 821 20 10. 

Surf naar www.uza.be/covid-19 voor aanvullende infor-
matie op deze brochure, zowel voor jou als voor je naasten. 

Heb je algemene vragen over het coronavirus?  
Check zeker de website van de overheid  
www.info-coronavirus.be of bel hen op 0800 14 689.

Notities en vragen
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Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld 
als aanvulling op het gesprek met je zorgverlener.



Beste patiënt,

Je bent zonet getest op COVID-19 in het kader van een 
geplande opname. 

In deze folder vind je een antwoord op de meest gestelde 
vragen. 

Wat als de test negatief is?

Een 'negatieve' test wil zeggen dat we het coronavirus 
niet hebben gevonden. 

Bij een negatief resultaat hoor je niets van ons en gaat je 
opname door zoals gepland. Je meldt je de dag van je op-
name aan bij de check-in aan de vooringang van het UZA.

Je ontvangt vooraf een SMS om je aan te melden op 
UZA@home, het patiëntenportaal van het UZA. Op dit 
portaal kan je een QR-code aanmaken om het zieken-
huis binnen te komen en vlot naar je afspraak door te 
stromen. Hou je QR-code dus bij de hand aan de check-
in. Print hem af of toon hem op je smartphone aan onze 
onthaalmedewerker. 

Wat als de test positief is? 

Een 'positieve' test wil zeggen dat je besmet bent met het 
coronavirus. 

Bij een positief resultaat neemt je behandelend arts één 
tot twee dagen na de screening telefonisch contact met je 
op om te bespreken wat dit voor je geplande opname en 
verdere traject betekent. 

• Blijf minstens 7 dagen in isolatie.
• Je huisgenoten en andere personen met wie je een 

nauw contact had, moeten 10 dagen in quarantaine. 
Als ze klachten ontwikkelen binnen deze periode, 
moeten ze zich laten testen.

• Je huisarts verwittigt de bevoegde instanties zodat de 
contactopvolging snel kan opstarten. Een medewerker 
van de overheid belt je op. 
 

Lees de volledige adviezen rond thuisisolatie  
(en quarantaine voor je huisgenoten) na op  

www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie. 
 
 

Bel in volgende gevallen je huisarts: 
• je wordt in een paar dagen steeds zieker;
• je ademt steeds moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen);
• je raakt steeds meer in de war;
• je hebt meer dan 3 dagen koorts (38 graden of hoger);
• je krijgt koorts én; 
    - bent ouder dan 70. 
    - hebt een chronische ziekte of minder weerstand.


