overzicht COVID-19 klinische symptomen (triage vragenlijst)
Deze vragenlijst behoort bij infectiepreventierichtlijn ZH047RICHT nieuw coronavirus (SARSCoV-2, COVID-19). Gebruik deze lijst voor het triëren van de patiënt en diens begeleider
alvorens (2-3 dagen) bezoek aan de (poli)kliniek / opname dan wel tijdens monitoring
gedurende de visite.
1. Is de patiënt in de afgelopen 14 dagen positief getest voor COVID-19?
JA: volg stroomschema
• 2B opheffen isolatie PCR bewezen COVID patiënt – thuis / polikliniek
of
• 2A COVID-19. Flow Klinisch Beleid - opheffen isolatie BEWEZEN POSITIEVE
COVID patiënt - KLINIEK EN IC
NEE: ga door met vraag 2
2. Is één van onderstaande bij de patiënt van toepassing
o uw partner/huisgenoot heeft COVID-19 of heeft dit korter dan 10 dagen geleden gehad
o u bent in de afgelopen 10 dagen benaderd voor een COVID-19 contactonderzoek en
heeft thuisquarantaine voorgeschreven gekregen
o u verbleef de afgelopen 10 dagen in een gebied / land waar op dat moment code oranje /
rood voor gold
(oranje / rood risicogebied: zie https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen)
JA:
zie stroomschema
NEE: ga door met vraag 3
3. Heeft de patiënt in de afgelopen 7 dagen één van deze klachten die nieuw zijn OF
verergerd t.o.v. eerder?
PCR afname + label verdenking bij 1 van de volgende klachten (zie stroomschema):
o koorts (temp. gemeten ≥ 38°C)?
o hoesten?
o kortademigheid / benauwdheid?
o neusverkoudheid (snotteren / niezen / loopneus / verstopte neus)?
o keelpijn?
o geur- en/of smaakverlies (ook zonder neusverkoudheid)?
Indien bovenste allemaal ‘NEE’, dan PCR afname + label verdenking bij minstens 2
van de volgende klachten/criteria (zie stroomschema):
o algehele ziektegevoel / koortsgevoel?
o vermoeidheid?
o spierpijn of gewrichtspijn?
o hoofdpijn?
o pijn achter de ogen?
o gastro-intestinale klachten (misselijk, diarree, braken)?
o huisgenoot met koorts en/of benauwdheid?
Indien de begeleider aan één van bovenstaande voorwaarden voldoet, vraag dan iemand
anders mee te gaan. Is dat niet mogelijk, laat de begeleider een masker dragen en meld de
begeleider aan bij het mondmaskerteam.

©2020, Erasmus MC, Unit Infectiepreventie; ZH047RICHT bijlage 16

versie 9.0 d.d. 11 september 2020

