
 

   

Richtlijnen onderzoek Babylab 

 

Informatie omtrent gedeeltelijke heropstart onderzoeken Babylab KU Leuven 

 

Beste ouders, 

 

De COVID-19 pandemie heeft ons een tijd lang belemmerd om onderzoeken uit te voeren in het Babylab. 
De overheid en de universiteit hebben fysieke contacten beperkt, maar langzamerhand mogen we met 
de juiste maatregelen opnieuw deelnemers verwelkomen.  

De heropstart verloopt in fases, waarbij de mogelijkheden stelselmatig worden geëvalueerd en 
bijgestuurd. De overheid legt strikte veiligheidsmaatregelen op, die worden aangevuld met de richtlijnen 
van het ziekenhuis en de universiteit.  

De onderzoeken blijven beperkt tot de situaties waarbij we gepaste afstand kunnen bewaren tussen 
onderzoeker en kind, zonder de betrouwbaarheid van de testresultaten te beïnvloeden. Sommige 
onderdelen van het onderzoek die u in het verleden mogelijks al meegemaakt heeft, zullen nu dus niet 
plaatsvinden. 

Met deze brief willen we u informeren over de heropstart van het onderzoek en delen we enkele 
afspraken mee om het onderzoek optimaal en veilig te laten verlopen. We vragen u de brief rustig door 
te lezen en eventuele onduidelijkheden met de onderzoekers te bespreken.  

Vóór de afspraak 

De ochtend van uw afspraak, voordat u naar de afspraak vertrekt, vragen we u om onderstaande vragen 
m.b.t. tot uw algemene gezondheidstoestand én die van uw kindje te beantwoorden. Indien u op een van 
onderstaande vragen ‘Ja’ antwoordt, neemt u contact op met de onderzoekers (telefonisch +32 491 16 
28 44 of via e-mail tiara@kuleuven.be).  

COVID-19 vragenlijst: 

- Is er koorts? Gemeten, of gaat het om zich koortsig voelen? 
- Moet u hoesten? Of meer en anders hoesten dan gebruikelijk (bij chronisch longlijden)? 
- Voelt u zich kortademig? 
- Is er een pijnlijk gevoel in uw spieren? 
- Is er neusloop? Een verstopte neus? Niezen? 
- Is er reukverlies? 
- Is er smaakverlies? 
- Heeft u diarree? 
- Zijn er klachten van misselijkheid of braken? 
- Is er recent contact geweest met een COVID-19 positieve patiënt of is een gezinslid COVID-19 

positief? 
 

Uw afspraak zal wellicht uitgesteld worden bij verdachte symptomen, dus het is belangrijk dat u deze 
vragen beantwoordt voordat u zich naar het Babylab verplaatst. 

Veiligheidsvoorschriften 

We vragen aan alle deelnemers om onderstaande veiligheidsvoorschriften te respecteren. Lees ze alvast 
nauwgezet door, ter voorbereiding van uw afspraak. 



 

   

 

 

Aankomst bij het Babylab 

Wij vragen u om de routebeschrijving te volgen naar de parking op de binnenplaats (zie bijlage) en 
binnen te komen via de trap bij blok G. Indien u met een kinderwagen komt, vragen wij u om ons te bellen 
zodra u aangekomen bent op de parkeerplaats, zodat we u via een toegankelijke weg naar het Babylab 
kunnen brengen. Het is niet toegestaan om het gebouw binnen te komen via de hoofdingang van Sint 
Rafael of via ingang Cuythoek. Nadien vragen we u om rechtstreeks naar de wachtzaal van het Babylab 
te gaan, waar de onderzoekers u opwachten. 

Indien u de weg niet zou vinden, mag u ons altijd telefonisch contacteren via +32 491 16 28 44. 

Wie komt mee?  

Eén ouder (bij voorkeur moeder) kan met het kind meekomen naar het onderzoek. Andere kinderen van 
het gezin kunnen helaas niet meekomen.   

In het Babylab 

 Volwassenen moeten een mondmasker dragen. U brengt mondmaskers van thuis mee. 

 Draag altijd uw mondmasker wanneer er andere volwassenen (onderzoekers) in dezelfde ruimte zijn. 
Wanneer u alleen met uw kind in de ruimte bent, mag u uw mondmasker af doen.  

 Wandel steeds rechts in de gang. 

 Respecteer de richtlijnen rond “social distancing”: Houd altijd 1,5 m afstand. 

 In de wachtruimtes zijn geen speelgoed of boekjes aanwezig om besmettingen te voorkomen. U 
mag eigen speelgoed, boekjes of ander materiaal van thuis meebrengen. 

 Ontsmet uw handen aan de alcogel-dispensers (dispenser voorzien op verschillende locaties), of was 
uw handen met water en zeep. 

 De afspraken zijn zo ingedeeld dat elk gezin apart komt, er zal geen overlap zijn met andere gezinnen. 

Timing 

Er worden bijzondere inspanningen gedaan om de onderzoeken op tijd te starten en te stoppen. Zo blijft 
het aantal personen in het ziekenhuis beperkt. Wij vragen u om steeds op tijd aanwezig te zijn. De 
onderzoeken zijn wat korter dan anders, maar tussendoor zal u mogelijks kort moeten wachten om de 
ruimtes en de materialen te ontsmetten.  

Onderzoekers 

Ook de onderzoeker zal strikte hygiënische maatregelen respecteren. De onderzoeker zal: 

 Beschermende kledij dragen (schort over kledij) 

 Handen wassen voor en na testafname of ontsmetten met alcogel. 

 Te allen tijde een mondmasker dragen 

 De regels m.b.t. social distancing hanteren: indien mogelijk houdt hij/zij steeds 1,5 m afstand en zal 
hij/zij u bijvoorbeeld geen hand geven bij aankomst. 

 

Wij kijken er alvast naar uit om u terug te ontvangen in het ziekenhuis! 

 

Vriendelijke groeten namens het gehele TIARA-team 

 

 


