
 

Addendum op de gepubliceerde richtlijnen van UZ Leuven 
 

 

 

 

 

 

 

Verwijzend naar het document Covid-19 PFT-procedure-UZLEUVEN_v2_050520.pdf op de 

website van de BeRS willen we vanuit UZ Gent graag een aanvulling publiceren. 

 

Wij volgen en ondersteunen voor 95% deze richtlijnen. Er is echter een verschil in het 

hanteren van persoonlijk beschermingsmateriaal. 

 

In het UZ Gent beschouwen wij longfunctie onderzoek als aerosol-genererend, maar 

voornamelijk hoest-inducerend. Het betreft dus een hoog-risico onderzoek. Bovendien is 

onze visie dat ook patiënten zonder symptomen besmet kunnen zijn met het Covid-19 

virus.  

 

Onze mening hierin wordt nog versterkt nu blijkt dat in de dagen vóór het optreden van 

de eerste symptomen, de virale load bij besmette patiënten het hoogst is. 

Vandaar dat wij, naar analogie met de aanbeveling vanuit ERS groep 9.1, opteren voor 

een maximale bescherming van de medewerkers binnen het longfunctielaboratorium. 

Concreet betekent dit naast het dragen van FFP2 maskers ook het gebruik van een 

veiligheidsbril of gezichtsscherm.  

 

Ook de ziekenhuis-brede richtlijnen in het kader van geleidelijke heropstart van 

consultaties en onderzoeken vereisen het dragen van deze beschermingsmaatregelen 

voor elk aerosol-generend en/of hoest-inducerend onderzoek, met expliciete vermelding 

van onder meer spirometrie. 

 

In geval van een bewezen Covid-negatieve test, volstaat ook bij ons het gebruik van een 

chirurgisch masker. 
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