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Deze vragenlijst is noodzakelijk voor volgende onderzoeken: gastroscopie en longfunctiemeting. 
Deze vragenlijst is terug te vinden op onze website www.mchinfo.be. 
 
De vragenlijst dient ingevuld te worden de ochtend vóór het geplande onderzoek, als het 
onderzoek gepland werd op een maandag, dient de vragenlijst ingevuld te worden op vrijdag. 
 
Indien er wijzigingen in uw toestand zijn de dag van het onderzoek, aarzel niet om telefonisch 
contact op te nemen met MCH: 
MCH Leuven: 016 31 01 00 
MCH Wezembeek-Oppem: 02 785 03 45 
 
Print de vragenlijst, vul deze in en zorg dat deze in MCH toekomt via mail of fax: 
MCH Leuven: onthaal-leuven@mchinfo.be of fax 016 31 01 92 
MCH Wezembeek-Oppem: onthaal-wezembeek@mchinfo.be of fax 02 785 03 49 
 

NAAM PATIËNT:                               
Geboortedatum: 
Vragenlijst afgenomen op datum:  
Vragenlijst afgenomen door naam:  
Datum van afspraak:                            bij dr.:  
 

Vragen 
1. Werd bij jou de voorbije maand COVID-19 vastgesteld, of bestaat er een vermoeden dat je de ziekte 

de voorbije maand doormaakte?  Ja Nee 
2. Ben je recent teruggekeerd uit een regio die door de overheid als risicogebied wordt beschouwd?  

Ja Nee 
3. Ben je de voorbije 14 dagen in contact geweest met een Covid-19 patiënt?  Ja Nee 
4. Had je de voorbije twee weken minstens 1 van volgende symptomen?  

a. Onverklaarbare koorts meer dan 37.6°    Ja Nee 
b. Nieuwe klachten van hoest     Ja Nee 
c. Nieuwe klachten van kortademigheid    Ja Nee 
d. Nieuwe klachten van pijn op de borstkas   Ja Nee 
e. Geur- en/of smaakverlies     Ja Nee 
f. Recente klachten van spierpijn, keelpijn, diarree  Ja Nee 

 

Interpretatie vragenlijst  
• Vraag 1 = Ja – Het geplande onderzoek dient uitgesteld te worden  

• Vraag 2 = Ja – Het geplande onderzoek dient uitgesteld te worden  

• Vraag 3 = Ja – Het geplande onderzoek dient uitgesteld te worden  

• Vraag 4 = indien positieve antwoorden, wordt aangeraden het onderzoek uit te stellen en uw huisarts 
te raadplegen. Indien u bij het invullen van de vragenlijst twijfels heeft, kan u ons telefonisch 
contacteren. 
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