
 

 

Gouda, oktober 2020 
 
 
Betreft: Maatregelen i.v.m. Corona bij bloedafname  
 
 
Geachte mevrouw/meneer, 
 
In verband met het Coronavirus (Covid-19) volgt het Groene Hart Ziekenhuis de landelijke richtlijnen van 
het RIVM. Om het risico op besmetting voor onze patiënten en onze medewerkers te beperken, hebben 
wij een aantal maatregelen genomen. 
 
Leest u deze informatie goed door. 
 
We screenen patiënten op klachten voordat zij één van de bloedafnamelocaties betreden zodat  
patiënten met het Coronavirus en patiënten zonder het Coronavirus veilig behandeld kunnen worden. Wij 
vragen u onderstaande vragenlijst in te vullen en deze mee te nemen naar de betreffende 
bloedafnamelocatie (zie voor actuele openingstijden www.ghz.nl/bloedafname).  
 
Had of heeft u de afgelopen twee weken één van onderstaande klachten? 
 

Koorts vanaf 38 graden (tel bij 
paracetamolgebruik  0,5 °C op bij de 
lichaamstemperatuur)  

            O Nee              O Ja 

Heeft u last van kortademigheid in rust of bij 
lichte inspanning?  

            O Nee              O Ja 

Heeft u last van spierpijn in rust of bij lichte 
inspanning?  

            O Nee              O Ja 

Heeft u last van hoesten?              O Nee              O Ja 

Heeft u last van keelpijn?              O Nee              O Ja 

Heeft u last van neusverkoudheid: 
snotteren/niezen/loopneus/verstopte neus?  

            O Nee              O Ja 

Heeft u last van onverklaarde smaak en/of 
reukverlies (ook zonder neusverkoudheid)?  

            O Nee              O Ja 

Heeft u op dit moment last van (onverklaarde) 
diarree?  

            O Nee              O Ja 

Heeft u een huisgenoot/partner met bewezen of 
verdachte Corona? 

            O Nee              O Ja 

Bent u positief getest op Corona en heeft u nog 
klachten? 

Bent u de afgelopen twee weken in een gebied 
geweest met een oranje of rood reisadvies? 

            O Nee              O Ja 

 

            O Nee              O Ja 

http://www.ghz.nl/bloedafname


 

Heeft u op één van bovenstaande vragen ‘Ja’ geantwoord? Er kan nu geen bloed bij u worden 
afgenomen op één van de bloedafnamelocaties buiten het ziekenhuis. Wanneer bloedafname kan 
worden uitgesteld, zien we u graag na één of twee weken zonder klachten terug.  
 
Kan bloedafname niet worden uitgesteld? Neemt u dan contact op met uw behandelend arts.  
Als uw behandelend arts aangeeft dat bloedafname medisch urgent is en daarom niet kan wachten, kan 
hij/zij u verwijzen naar: 
 
1. De afdeling bloedafname van het Groene Hart Ziekenhuis, Bleulandweg 10, hoofdingang, route 27.  

o Hier meldt u zich (met dit ingevulde formulier) bij de medewerkers bij de hoofdingang.  
o U ontvangt een mondmasker en wordt naar de bloedafname begeleidt. 
o Daar ontvangt u een volgnummer en wordt zo snel mogelijk geprikt. Deze bloedafname 

medewerker draagt passende beschermingsmiddelen. 
o Hierna verlaat u direct het ziekenhuis.   

 
2. Thuisprikroute thuis “Corona verdacht”. U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 

0182 – 53 35 55. 
 
Indien u als trombosedienst patiënt geprikt moet worden, dan belt u de trombosedienst star-shl voor 
verdere instructie, telefoonnummer 088 - 020 95 55. 
 
Heeft u op alle vragen ‘Nee’ geantwoord? En heeft u op de dag van de bloedafname nog steeds geen van 
bovenstaande klachten, dan kunnen wij veilig bloed afnemen op alle bloedafnamelocaties. Voordat u de 
wachtruimte betreedt, controleren wij of u de vragenlijst heeft ingevuld of nemen wij de vragen met u 
door. 
 
Instructies                                                                                                                                                             
Om uzelf en onze medewerkers zo goed mogelijk te beschermen, vragen wij u om onze instructies op te 
volgen.  
- Wij verzoeken u dringend om op al onze bloedafnamelocaties in de regio een mondkapje te dragen 

dat de mond en neus goed omsluit en het mondkapje pas af te doen na het verlaten van de locatie. 
- Wij laten een beperkt aantal patiënten plaatsnemen in de wachtruimte. Als de wachtruimte te vol is, 

vragen wij u buiten te wachten.  
- Trekt u alstublieft vóór het bloedprikken uw jas uit en houd uw formulier gereed. 
- Heeft u vragen? Stel deze dan vooraf aan onze medewerkers en niet tijdens het prikken. Wend tijdens 

het bloedprikken uw hoofd af. Onze bloedafname medewerkers kunnen tijdens het prikken namelijk 
geen 1,5 meter afstand houden. 

Begeleiding                                                                                                                                                              
Wij laten alleen de persoon die geprikt moet worden binnen. Wanneer u minderjarig bent of 
hulpbehoevend, mag één begeleider mee, zolang deze ook geen klachten heeft en gepaste afstand houdt. 
 
Tot slot: Bent u bang om door ons geprikt te worden, omdat u tot de risicogroep behoort of vindt dat 
onze beschermingsmiddelen ontoereikend zijn? Neem dan contact op met uw (huis)arts. Wij volgen de 
landelijke RIVM-richtlijnen. 
Voor overige vragen verwijzen we u naar www.ghz.nl. Alleen samen kunnen we het Coronavirus onder 
controle krijgen, we rekenen op uw medewerking bij de screening.  
 
Met vriendelijke groet en dank voor uw medewerking! 
 
Medewerkers bloedafname en klinisch chemisch laboratorium 
Groene Hart Ziekenhuis Gouda 

http://www.ghz.nl/

