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Welkom op de 
transiteenheid COVID-19  

Beste patiënt, 

Welkom op de transiteenheid voor COVID-19. Je bent op onze dienst opgenomen omdat je 
mogelijks besmet bent met het nieuwe coronavirus (COVID-19). In deze flyer leggen we je 
graag de praktische gang van zaken uit. 

Bij aankomst op onze afdeling werd een nasofaryngeale wisser (NFV) bij jou afgenomen. 
De kans is ook groot dat je al een CT-scan hebt gehad. 

De resultaten van de wisser komen meestal tussen 15.00 - 16.00 en tussen 20.00 - 21.00 
binnen. Tot dan blijf je alvast bij ons op de afdeling. Heel uitzonderlijk kan je thuis je resul-
taten afwachten (in isolatie en volgens de juiste hygiëneadviezen).  

Zodra het resultaat beschikbaar is, zal de arts deze met jou (of indien dit niet mogelijk is 
telefonisch met je contactpersoon) bespreken.
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Wat als je ‘positief’ test op COVID-19?

Een positief resultaat betekent dat je besmet bent met COVID-19. In dat geval zijn er twee 
mogelijkheden:

• Als je positief test op COVID-19 en medische zorgen nodig hebt, word je opgenomen op 
een COVID-19-verpleegeenheid. Hier worden enkel patiënten opgenomen die postief 
testen op COVID-19.

• Als je positief test op COVID-19 en je medische toestand het toelaat, kan je naar huis. We 
brengen je tot aan het ‘Aanmeldpunt coronavirus’, waar een familielid of taxi je kan op-
pikken. Je draagt een mondmasker en krijgt enkele adviezen mee die je gedurende een 
bepaalde tijd moet volgen om verspreiding van het virus te voorkomen. 

Wat als het resultaat ‘negatief’ is?

Een negatief resultaat betekent dat je niet besmet bent met COVID-19. Ook dan zijn er 
twee mogelijkheden:

• Als je niet met COVID-19 besmet bent, maar wel medische zorgen nodig hebt, word je 
overgeplaatst naar een andere verpleegeenheid. Welke afdeling dat is, hangt af van je 
klachten.  

• Als je niet met COVID-19 besmet bent en je medische toestand het toelaat, kan je naar 
huis. 
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