Maatregelen Dienst Radiologie Geel ikv COVID-19 vanaf 16/03/2020 tot nader
order.
Reeds (voor 16/03/2020) geplande afspraken.
-

Alle afspraken worden actief door radiologie telefonisch geannuleerd.
Uitgezonderd:
o Onderzoeken die obv de vermelde klinische inlichtingen urgent of
noodzakelijk lijken
o Patiënten onder actieve oncologische therapie
NB. Indien patiënt desondanks aandringt op afspraak wordt gevraagd
telefonisch contact op te nemen met de aanvrager zodat deze het
onderzoek snel kan herplannen indien urgent of noodzakelijk.

Vanaf 16/03/2020 tot nader order.
Streefdoel :
- Veilig en efficiënt uitvoeren van urgente en noodzakelijke beeldvorming
- Zo weinig mogelijk patiënten gelijktijdig op de dienst radiologie
ER WORDEN ENKEL ONDERZOEKEN UITGEVOERD OP AFSPRAAK! ER ZIJN
GEEN VRIJE CONSULTATIES (OOK RX EN ECHOGRAFIE)!
Voor covid negatieve patiënten met niet COVID gerelateerde klachten
worden enkel onderzoeken uitgevoerd die urgent of noodzakelijk zijn.
Deze onderzoeken zijn uitsluitend op afspraak volgens onderstaande
modaliteiten:
Praktische regeling afspraken radiologie:
I Interne patiënten (consultatie binnen het ziekenhuis)
Afspraak via RIS-On-Web via dummy-code of telefonisch via secretariaat
RX . cfr aparte communicatie met An Bosmans
Uitzondering = NMR afspraak telefonisch via secretariaat Radiologie
(014/57 70 50)
II Externe patiënten (via huisarts of externe praktijk specialist)
Ingescande aanvraag dient gemaild (met patiënt of mantelzorger in CC)
naar secretariaat RX (secretariaat.radiologie@ziekenhuisgeel.be) met
specifieke motivatie en markering urgentie of noodzaak. Het secretariaat
stuurt zo snel mogelijk binnen de consultatie-uren RX een
bevestigingsmail met datum en uur van afspraak.

III Via dienst spoedgevallen
Order wordt zoals voorheen aangemaakt in HIX-spoed
-

Voor klassieke RX wordt patiënt met aanvraag naar Radiologie gebracht
zoals voorheen
Voor echo en CT blijft patiënt op spoed tot radiologie deze oproept (NB
voor eventueel perorale voorbereiding CT abdomen telefonisch contact
spoedarts-radioloog)
IV Gehospitaliseerde patiënten
Zoals voorheen :

-

aanvragen worden bezorgd aan de dienst radiologie.
Voor CT : telefonisch afspraak maken via de dienst radiologie (vóór 24u
daags voordien)
Radiologie roept patiënten op voor beeldvorming via patiëntenvervoer.
Dringend onderzoek de dag zelf ? Af te spreken via RX op nr 7050

NB Om te waarborgen dat elke patiënt steeds (indien nodig snel) de
noodzakelijke beeldvorming tijdig krijgt kan u tijdens de kantooruren steeds
telefonisch contact op nemen met Radiologie (014/ 57 70 50)

