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Infectiepreventie
Beste patiënt(e),
We treffen een aantal maatregelen ter preventie van de verspreiding van infecties.
Wij dragen mondmaskers en vragen dat iedere patiënt en desgevallende begeleider ook
een mondmasker of mondafscherming aandoen. Dit doen we voor uw en onze veiligheid.
Indien u geen mondmasker heeft, dan kan u dat bij ons bekomen.
Verder proberen we contact tussen u en andere patiënten te beperken en zo mogelijk
te vermijden.
Familie en/of begeleiding, wiens hulp niet nodig is vóór, tijdens of ná het onderzoek,
wordt gevraagd om buiten onze praktijk te wachten.
Om te vermijden dat u met andere patiënten moet samenzitten laten we u vóór het
onderzoek zo verspreid mogelijk plaatsnemen in de wachtzones. Ook krijgt u om deze
reden tijdens of kort ná het onderzoek - in de onderzoekzaal of in de omkleedruimte het resultaat meegedeeld door de radioloog. Heeft u vragen voor de radioloog, stel
ze dan tijdens het onderzoek of tijdens de uitleg van de radioloog. U mag na deze
uitleg rechtstreeks naar de kassa (en moet dus na het onderzoek niet meer gaan
wachten in een wachtplaats). Dit wordt u in principe ook gemeld. Indien het anders is,
dan verneemt u dat. Heeft u een vraag, stel ze ons!
Mocht u na afloop vragen hebben, kan u ons mailen op info@radiologie-jaspers.be.

Bij koorts, ademhalingsproblemen, geur- en of smaakverlies:
contacteer uw huisarts!
Vermijd nog steeds eventuele besmetting van anderen. Draag een mondmasker,
houd afstand van anderen en was regelmatig je handen. Ga ook niet onaangekondigd
in de wachtzaal van de huisarts zitten. Ga niet op eigen initiatief naar de
Spoedgevallen van het ziekenhuis! Bel eerst je huisarts, huisartsenwachtpost of
ziekenhuis om te overleggen.
Met vriendelijke groeten,
Radiologen & medewerk(st)ers
RADIOLOGIE JASPERS
RADIOLOGIE JASPERS

'dagelijkse radiologie op een uitzonderlijke manier!'
3D-radiografie - echografie - 3D-mammografie - screeningsmammografie (50-69jr)
echografie van sportletsels - duplex-doppler - botdensitometrie - body-composition
BMI-meting - 3D/4D-zwangerschapsechografie - OPG - conebeam CT (CBCT)
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