
Protocol  Triage 3-4  
tijdens de Corona periode en  

de 1½ meter samenleving   
per 11 mei 2020 (print op 18mei2020)  

 

Triage bij binnenkomst   

Mondelinge triage vragenlijst vooraf aan deelname: 

Heb je nu Corona?          Ja / Nee 

Heb je momenteel huisgenoten met Corona?     Ja / Nee 

 

Heb je momenteel één van onderstaande verschijnselen?   Ja / Nee 

a. regelmatig hoesten, kuchen, niezen en/of (neus)verkoudheid;  

b. branderige ogen en/of griepachtige verschijnselen;   

c. verhoging temperatuur en/of koorts (ca 37½ ⁰C of hoger); 

d. benauwdheid, luchtwegklachten en/of kortademigheid;  

e. keelpijn, onbekende hoofdpijn en/of moeheid;  

f. onverklaarbare gewrichtspijnen;  

g. onbekende diarree, misselijkheid en/of buikklachten;  

h. reuk- en/of smaakverlies;  

i. heb je een zwakke gezondheid en/of voel je je ziek(jes)?   

 

Heb je huisgenoten met één van bovenstaande verschijnselen?  Ja / Nee 

Ben je in thuisisolatie?         Ja / Nee 

 

Indien ergens een ‘Ja’ is geantwoord, dan NIET meedoen en terug naar huis.  

 

Indien alles ‘Nee’ dan is meedoen helemaal oké. 

En verder gebruiken we ons ‘gezonde’ verstand en intuïtie.  



Risico Groepen 4-4  
tijdens de Corona periode en  

de 1½ meter samenleving   
per 11 mei 2020 (print op 18mei2020)   

 

Mensen die tot een risicogroep behoren zijn mensen die een hoger risico hebben 

om ernstig ziek te worden van een besmetting met het coronavirus. Dit zijn:  

 

Mensen ouder dan 70 jaar met een of meerdere onderliggende ziektes.  

Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met één van onderliggende aandoeningen: 

a. ernstige chronische luchtweg- of longproblemen en behandeling door longarts;  

b. chronische hartpatiënten, onder behandeling van een cardioloog;  

c. een medicatie tegen suikerziekte die slecht is ingesteld en/of met complicaties;  

d. nierziekte met dialyseren en/of wachten op een nier transplantatie;  

e. gebruik medicijnen tegen infectie ivm een auto-immuunziekte;  

f. een orgaan of stamceltransplantatie behandeling hebben ondergaan;  

g. geen milt of een niet (goed) functionerende milt of een bloedziekte;  

h. gebruik van weerstand verlagende medicijnen;  

i. kankerpatiënten tijdens of < 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling;  

j. ernstige afweerstoornissen en onder behandeling van een arts;  

k. hivinfectie en (nog) niet onder behandeling van een arts;  

l. hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4  getal <200/mm2;  

m. een ernstige leverziekte;  

n. ernstig overgewicht (BMI Body Mass Index  > 40). 

 


