Geachte cliënt,
Gelukkig mag ik u weer ontvangen! Omdat het coronavirus nog steeds actief is zijn er vanuit de
overheid, RIVM en daardoor ook door de beroepsvereniging bepaalde regels opgesteld. Ėén van die
regels is dat ik een aantal gezondheidsvragen bij u afneem om te weten of behandelen veilig kan. Dit
doe ik telefonisch en via onderstaande vragenlijst die u vlak voordat u komt invult. Er vindt altijd nog
’n check-up plaats vlak voordat ik u behandel om te weten of er in de tussentijd iets verandert is.
Ik ontvang geen cliënten als ik zelf of één van mijn huisgenoten symptomen hebben van Corona zoals
hieronder in de vragenlijst aan de orde komen. Ik staak dan mijn werkzaamheden tot 14 dagen na de
laatste dag van de symptomen.
Vragenlijst (Triage)
1. Heeft u of hebben één van uw huisgenoten nu Corona?
q Ja q Nee
2. Indien van onderstaande vragen één of meerdere met een ‘Ja’ wordt beantwoord dan is
behandeling niet mogelijk. Neem dan alstublieft contact met me op.
Heeft u of hebben één van uw huisgenoten in de afgelopen 24 uur één of meerdere van
onderstaande klachten gehad?
Regelmatig hoesten
q Ja q Nee
Neusverkoudheid
q Ja q Nee
Koorts 38⁰ of hoger
q Ja q Nee
Benauwdheid
q Ja q Nee
3. Indien van onderstaande vragen één of meerdere met een ‘Ja’ wordt beantwoord dan is
behandeling eventueel mogelijk na verdere anamnese en risico-inschatting door mij in samenspraak
met u.
Keelpijn
q Ja q Nee
onbekende hoofdpijn
q Ja q Nee
onbekende moeheid
q Ja q Nee
onbekende diarree of buikklachten
q Ja q Nee
4. Heeft u een griepprik gehad of is u deze aangeboden?
q Ja q Nee
Deze vraag wordt u gesteld omdat mensen die een griepprik krijgen of krijgen aangeboden vaak in
een risico-groep zitten. Er is een reden dat de griepprik wordt gegeven: leeftijd, hartproblematiek,
longziekten, etc. Het is een punt van extra alert zijn bij het nagaan of u in de praktijk kan komen.
Zo ja Waarom? ______________________
5. Is op afstand behandelen mogelijk en zinvol?
q Ja q Nee
6. Bent u in thuisisolatie omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe
coronavirus is vastgesteld?
q Ja q Nee
Eventuele opmerkingen:

Verklaring
Naam:

Datum:

Handtekekening:

____________________

___________________

______________________

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst.
Als u alsnog klachten krijgt tussen nu en de afspraak, neem dan zo spoedig mogelijk contact met mij
op om te bespreken wat de klachten zijn en of behandelen nog veilig is.

