
Belangrijke info voor patiënten oncologie en hematologie 
 
De oncologische en hematologische behandelingen in ons ziekenhuis gaan onveranderd 
door, ondanks het coronavirus. Dit betekent dat chemotherapie, immunotherapie en de 
toediening van perorale antitumorale medicatie blijven plaatsvinden. Alle artsen en 
medewerkers van het oncologisch zorgprogramma van Ziekenhuis Geel blijven hun 
uiterste best doen om deze behandelingen mogelijk te maken. 
 
Volg wel deze richtlijnen: 
 

• Heb je koorts of symptomen van een luchtweginfectie (hoesten, 
kortademigheid, niezen)? Bel ons dan eerst op 014/577049 voordat je naar het 
ziekenhuis komt. We bespreken dan telefonisch wat we kunnen doen.   

• Niet-dringende opvolgconsultaties doen we zoveel mogelijk en in opdracht van 
jouw behandelende arts telefonisch. Jouw arts kan naar aanleiding van dit 
telefonisch consult nog steeds beslissen dat je naar het ziekenhuis moet komen 
voor een consultatie.  

 
Richtlijnen voor patiënten met hematologische aandoeningen  
Voor alle patiënten en hun directe omgeving (familieleden of personen waarmee je een 
dagelijks contact niet kan vermijden): 

• Volg nauwgezet de instructies van de overheid op. 
• Was jouw handen regelmatig en grondig met water en zeep of desinfecteer met 

alcoholgel (beide zijn even doeltreffend). 
• Respecteer een afstand van 1,5 meter tussen jezelf en iemand anders. 
• Hoest in de holte van je elleboog of in een papieren zakdoek die je meteen 

wegwerpt. 
• Vermijd openbaar vervoer. 

 
Richtlijnen voor patiënten die al meer dan zes maanden geleden hun behandeling 
met chemotherapie hebben beëindigd 
Indien je nog aan het werk bent, dan raden we je aan om zoveel mogelijk thuis te 
werken. Indien nodig kan je hiervoor een attest krijgen van je huisarts of specialist. 
 
Richtlijnen voor patiënten die een actieve chemotherapie volgen of een laatste 
toediening kregen minder dan zes maanden geleden 

• Indien je nog aan het werk bent, moet je thuis werken. Indien nodig kan je 
hiervoor een attest krijgen van je huisarts of specialist. 

• Vermijd absoluut contacten met personen die recent in het buitenland zijn 
geweest of  personen die beroepshalve of door omstandigheden een grotere kans 
hebben om met besmette COVID-19-personen in contact te komen. Voor 
familieleden in deze situatie raden we thuiswerk aan, indien mogelijk. 

 
  



Wat moet je doen als je koorts hebt? 
• Voor patiënten die al meer dan zes maanden hun behandeling met 

chemotherapie hebben beëindigd: neem contact op met jouw huisarts. Iedereen 
met verkoudheidsymptomen krijgt een werkonbekwaamheidsattest van 7 dagen 
na een telefonisch consult met de huisarts. Blijf dus thuis. 

• Voor patiënten die een actieve chemotherapie volgen of een laatste toediening 
kregen minder dan zes maanden geleden: neem contact op met onze dienst via 
014/577049. Zo kunnen we evalueren of je in aanmerking komt voor een COVID-
19-test. Indien dit het geval is, kunnen we onze spoedgevallendienst verwittigen 
van jouw komst en hen op de hoogte brengen van je medische voorgeschiedenis. 


