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Belangrijke informatie voor uw afspraak bij VieCuri 

Alleen samen houden we de zorg veilig. Leest u onderstaande informatie goed door.  
 
 
Krijgt u enkele dagen voor uw afspraak corona-achtige* klachten? Of bent u in 
quarantaine/isolatie? 

Bel dan met de polikliniek waarmee u de afspraak heeft. In overleg met uw specialist wordt 
gekeken wat voor u de beste optie is.  
 
* Niezen, keelpijn, neusverkoudheid, koorts (38 graden of hoger), hoesten, benauwdheid, 
plotseling reuk- en/of smaakverlies. 
 
Mag u iemand meenemen naar uw afspraak (begeleider)? 
Wij verzoeken u om alleen naar het ziekenhuis te komen. Zo zijn er zo min mogelijk mensen in het 
ziekenhuis.  
 
Alleen in de volgende gevallen mag u 1 persoon als begeleider meenemen naar het ziekenhuis: 

 Afspraken van kinderen of kwetsbare ouderen. 

 Als u een afspraak heeft bij het Oncologiecentrum (route 71) of bij een  
internist-oncoloog / hematoloog. 

 Als uw specialist heeft aangegeven dat u een begeleider mee mag nemen. 

 Als u vanwege medisch noodzakelijke redenen begeleiding nodig heeft (bijvoorbeeld als u 
niet in staat bent zich zelfstandig te verplaatsen). 

 
Wilt u dat uw naaste bij het gesprek aanwezig is?  
In de spreekkamer kan uw naaste gebeld worden zodat uw naaste kan mee luisteren en 
kan reageren op wat er wordt verteld in de spreekkamer. 
 
 
Samen voor veilige zorg: 

 Draag een mondneusmasker.  

 Desinfecteer uw handen voor en na uw bezoek aan het ziekenhuis. 

 Hoest of nies in uw elleboogholte. 

 Kom niet te vroeg om drukte in het ziekenhuis te voorkomen. 

 Raak met uw handen niet uw mond, neus, ogen aan. 

 Gebruik papieren tissues en gooi deze direct na gebruik weg. 

 Wij schudden geen handen. 

 We houden zoveel mogelijk afstand van elkaar. Bij onderzoeken is het vaak niet mogelijk 
om afstand te bewaren. Onze medewerkers weten wanneer zij persoonlijke 
beschermingsmiddelen moeten gebruiken.  

 Na uw afspraak verlaat u het ziekenhuis direct, tenzij aanvullend onderzoek nodig is. 
 

Heeft u vragen? Kijk dan op www.viecuri.nl/coronavirus of neem telefonisch contact op met de 
polikliniek waar u een afspraak heeft. 


