Identificatieklever

CORONASCREENING VOORAFGAAND AAN EEN INGREEP OF ONDERZOEK

Beste,
U heeft binnenkort een ingreep of onderzoek gepland in AZ Turnhout. Uit voorzorg testen we u 2
dagen op voorhand op corona (COVID-19).
De screening bestaat uit twee onderdelen:
1

KORTE VRAGENLIJST

Maximaal één dag voor uw coronatest vragen we u een korte vragenlijst in te vullen. Wij stellen het
op prijs als u deze op een computer of smartphone invult. Zo komen uw antwoorden rechtstreeks
in uw medisch dossier terecht.
U hebt vier opties om uw vragenlijst in te vullen. Gelieve één van onderstaande te kiezen. Indien
het u niet lukt, is dit geen probleem. Dan komt u gewoon naar uw afspraak in de screeningstraat
en helpen we u daar verder.


Optie 1: Via de mynexuzhealth app op uw smartphone of tablet.

Installatie van deze app heeft als bijkomend voordeel dat u ten allen tijde uw medisch dossier kan
bekijken (verslagen, labo-uitslagen, resultaten van scans, …).
1. Indien de app al op uw smartphone staat , kan u de vragenlijst vanaf één dag vóór uw
afspraak in de screeningstraat invullen.
2. Indien deze app nog niet geïnstalleerd is op uw smartphone of tablet, kan u deze
downloaden in de App Store (Apple) of via Google Play (Android).
Registreer de app eenmalig via:
- Sms (indien uw gsm-nummer genoteerd staat in uw dossier in het ziekenhuis).
- De website www.mynexuzhealth.be op pc via de rubriek ‘App’.
- Of surf naar www.azturnhout.be/mijndossier voor meer info.


Optie 2: Via de mail die we u toestuurden: afzender: noreply@nexuzhealth.com

Let op! Deze link is pas één dag voor uw afspraak in de screeningstraat digitaal beschikbaar.


Optie 3: Via de website: https://quest.nexuzhealth.be/quest/

Gebruik hiervoor het papieren document ‘mynexuzhealth’ met uw persoonlijke code dat u op
consultatie kreeg. Dit document is ook herkenbaar aan de QR-code.
Let op! Deze link is pas één dag voor uw afspraak in de screeningstraat digitaal beschikbaar.
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Optie 4: Vul onderstaande vragenlijst in op papier

Geef hem af aan onze medewerker van de screeningstraat.
Datum
Uur
Had u de voorbije week koorts (≥ 37,5°C)?



Ja



Neen



Ja



Neen

(Antwoord enkel ‘ja’ indien nieuw opgetreden of verergerd)



Ja



Neen

Had u de voorbije week reuk- en/of smaakverlies?



Ja



Neen

Hebt u een huisgenoot met bevestigde Covid-19?



Ja



Neen

Had u de voorbije week last van moeilijke ademhaling?
(Antwoord enkel ‘ja’ indien nieuw opgetreden of verergerd)

Hebt u de voorbije week moeten hoesten?

2

CORONASCREENING

Rijd op het moment van uw afspraak gewoon met de auto naar de garage van spoedgevallen op
campus Sint-Jozef. Volg de bewegwijzering Spoedgevallen > Screeningstraat. We nemen hier uw
staal af terwijl u in de auto zit. Indien u te voet, met de fiets, of het openbaar vervoer komt, bent u
uiteraard ook van harte welkom. U mag zich dan aanmelden bij onze medewerkers in de garage.
Het is niet nodig u vooraf in te schrijven in het hoofdgebouw.
3

4

RESULTAAT
-

U testte positief op corona: U wordt ten laatste de dag voor de ingreep of het onderzoek
door de arts op de hoogte gebracht. Er zullen verdere afspraken met u gemaakt worden.

-

U testte negatief op corona: u wordt niet gecontacteerd. De ingreep / het onderzoek gaat
door zoals gepland.

VRAGEN

Heeft u nog vragen of kunt u door omstandigheden niet aanwezig zijn op uw afspraak voor de
coronatest? Neem dan contact op met het algemeen nummer van AZ Turnhout: 014 40 60 11.
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