MAATREGELEN TER PREVENTIE VAN COVID-19 BESMETTING
Beste ouders,
Met deze brief willen we u informeren over de heropstart van het onderzoek en formuleren we enkele afspraken
om het onderzoek optimaal en veilig te laten verlopen. We vragen u de brief rustig door te lezen en eventuele
onduidelijkheden met de onderzoekers (tiara@ugent.be - 0470 20 29 95) te bespreken.

Vóór de afspraak
 Indien uzelf, of uw zoon of dochter in de periode van 14 dagen voor het onderzoek symptomen van mogelijke
COVID-infectie vertoont, zal het onderzoek uitgesteld worden. Het is dus belangrijk dat u onderstaande
vragen beantwoordt voordat u zich naar de faculteit verplaatst. Indien u op een van onderstaande vragen ‘Ja’
antwoordt, neem dan contact op met de onderzoekers (tiara@ugent.be - 0470 20 29 95).

COVID-19 vragenlijst:
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−
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Is er koorts? Gemeten, of gaat het om zich koortsig voelen?
Moet u/uw kind hoesten? Of meer en anders hoesten dan gebruikelijk (bij chronisch longlijden)?
Voelt u/uw kind zich kortademig?
Is er een pijnlijk gevoel in uw/uw kinds spieren?
Is er neusloop? Een verstopte neus? Niezen?
Is er reukverlies?
Is er smaakverlies?
Heeft u/uw kind diarree?
Zijn er klachten van misselijkheid of braken?
Is er recent contact geweest met een COVID-19 positieve patiënt of is een gezinslid COVID-19 positief?

Wie komt mee?
 Slechts één ouder mag het kind begeleiden.

Aankomst op onze faculteit
 We vragen u om bij aankomst op de (parking van de) faculteit buiten te wachten tot de onderzoeker u komt
ophalen. Het telefoonnummer waarop u de onderzoeker bij aankomst kan bereiken, zal u per e-mail bezorgd
worden, samen met een plattegrond voor het bereiken van onze gratis parking. Begroeting gebeurt van op
afstand, er worden geen handen geschud en alle fysiek contact wordt vermeden.
 We willen vragen dat de ouder een mondmasker draagt bij aankomst/vertrek en bij het betreden/verlaten
van het gebouw. Ook tijdens het onderzoek vragen wij u uw mondmasker aan te houden in het bijzijn van de
onderzoeker. Bij voorkeur draagt u een eigen mondmasker, maar wij zullen zelf ook mondmaskers voorzien,
voor het geval u niet over een mondmasker beschikt.
 Het onderzoek vindt plaats op de vierde verdieping van het gebouw. Gebruik van de lift is toegestaan om naar
boven te gaan, op voorwaarde dat slechts ouder en kind tegelijk die lift gebruiken. Er kan ook gebruik worden
gemaakt van de trap.

Maatregelen tijdens het onderzoek
 Drank wordt niet langer voorzien tijdens het onderzoek. U mag uiteraard wel zelf eten en/of drinken
meebrengen.

 Bij aanvang van het onderzoek zal gevraagd worden de handen te wassen met water en zeep.
 Tijdens uw bezoek zullen we steeds proberen 1,5 meter afstand tot u te houden en vragen we u om hier
rekening mee te houden. We zullen proberen om ook zoveel mogelijk afstand te bewaren tot uw zoon of
dochter, maar vanwege de testsituaties lukt dit niet altijd. Daarom zullen de onderzoekers steeds een FFP2mondmasker en een face shield dragen.
 Voor en na elk onderzoek worden tafels, stoelen, deurklinken, balpennen, testmateriaal… grondig ontsmet
en wordt de ruimte goed verlucht. Moeilijk te ontsmetten testboekjes voor kinderen worden gepresenteerd
onder een plexischerm, dat na aanraking door de kinderen gemakkelijk ontsmet kan worden. De testboekjes
zelf worden enkel aangeraakt door de onderzoeker.
 De oudervragenlijsten worden op voorhand via de post bezorgd, of worden door de ouder zelf meegebracht
en in een kartonnen doos gelegd.
 Tijdens de afname van de hersenonderzoeken is het niet altijd mogelijk om een fysieke afstand van 1,5 meter
te bewaren. Er zullen er hiervoor aanvullende maatregelen getroffen worden.

Wij kijken er alvast naar uit om u terug te ontvangen!
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