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Aan de bevolking van de Eerstelijnszone Westhoek

Vanaf 16 maart 16 uur is de Corona post Huisartsen Westhoek operationeel.

De Corona post ligt op de site van het Jan Yperman ziekenhuis, met een aparte ingang, dus een 

gescheiden patiëntenstroom. (plan in bijlage)

Als je met de wagen komt, neem je de inrit van de hoofdingang, maar houdt je helemaal rechts,

en rijdt je naar een parking hiertoe voorbehouden.

De Corona post wordt bemand door de huisartsen. Iedere actieve huisarts (met uitzondering van 

de 65 plussers) krijgt één shift van 2 uren per week toegewezen.

Zo kunnen we de Corona post bemannen van 8 uur ’s morgen tot 8 uur ’s avonds 7 op 7.

Elke patient, die een vermoeden van Corona heeft, of die verkouden is, met hoest, en hoofdpijn, 

neemt contact op met zijn huisarts, en die zal dan oordelen , of hij de patient zelf ziet, dan wel 

doorverwijst naar de Corona post in Ieper.  Hij zal dan een verwijsbrief maken en telefonisch een 

afspraak regelen met de collega daar op dat moment van dienst.

Nadien krijgt de huisarts een rapport, maar de arts in de Corona Post shrijft acute medikatie voor 

en attest voor werkonbekwaamheid,of stuurt de patiënt voor opname naar de  spoed.

Wij  denken  bijvoorbeeld aan patiënten bij wie best toch eens in de keel wordt gekeken, kinderen bij 

wie auscultatie nodig is, risicopersonen met milde symptomen.

Er is  een kabinet met onderzoekstafel, mogelijkheden om bloed te prikken, aanvraagformulieren 

voor radiologie (RX TX), doorverwijsbrieven, afwezigheidsattesten, een balpen en er staat een 

telefoon en een vaste PC. 

Tijdens de  shift van 2 uren neemt de arts geen eigen telefoons op, ook de GSM blijft buiten. 

In principe doet de arts éénmaal bij aankomst schort en mondmasker en bril aan, dit 

beschermingsmateriaal blijft aan voor de  ganse shift. De arts voert een correcte procedure voor 

handhygiëne uit en trekt niet steriele handschoenen aan, die worden gewisseld  na contact met 

lichaamsvochten van de patiënt. Na de shift blijft alle beschermingsmateriaal ter plaatse en past men 

een correcte procedure voor handhygiëne toe. 

Alle huisartsen van de Westhoek




