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Doel 
Tijdig beoordelen of patienten en bezoekers klachten hebben die passen bij COVID-19, zodat 
direct de juiste isolatiemaatregelen kunnen worden getroffen. 
 
Wanneer 
Triagevragen worden gesteld bij de toegang tot het ziekenhuis en bij de polikinieken. 
 
Algemeen 

 Mondneusmakser voor alle patiënten en bezoekers verplicht. 

 Bij alle patiënten en bezoekers wordt de triagevragenlijst afgenomen. 

 Patiënten en bezoekers wassen of desinfecteren handen bij binnenkomst. 

 
Triagevragenlijst 
Stel de volgende triage vragen: 

- Heeft u de laatste 24 uur koorts of koortsig gevoel gehad? 
- Bent u aan het hoesten/kuchen? 
- Bent u neusverkouden, heeft u loop- of snotneus? 
- Heeft u keelpijn, kortademigheid of andere klachten aan de luchtwegen? 
- Heeft u last van diarree?   
- Heeft u last van smaak- en/of reukverlies? 
- Heeft u mensen thuis die koorts hebben? 
- Heeft u mensen thuis die COVID-19 verdacht of bewezen zijn (huisgenoot in 

thuisisolatie)? 
 
Indien JA op 1 of meer vragen volgt onderstaande werkwijze. 
 
Werkwijze polikliniek 

 Bezoek polikliniek gaat niet door in overleg met de behandelend arts. 

 Stuur patiënt terug naar huis. 

 Patiënt maakt zelf een afspraak voor COVID-19 swab via hotline 178. 

 Patiënten met klachten waarvan poli afspraak door moet gaan, krijgen een 

chirurgisch mondneusmasker. 

 Volg Werkwijze COVID-19 patiënt op polikliniek. 

 

Werkwijze opname 

 Opname gaat niet door in overleg met de behandelend arts. 

 Stuur patiënt terug naar huis. 

 Patiënt maakt zelf een afspraak voor COVID-19 swab via hotline 178. 

 Patiënten met klachten waarvan opname door moet gaan worden opgenomen in 
isolatie. Zie Werkwijze druppel contact plus isolatie bij COVID-19. 
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Werkwijze SEH 

 Zie Werkwijze triage COVID-19 op de SEH. 
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Werkwijze bezoek 

 Bezoek mag niet plaatsvinden. 

 Stuur bezoek terug naar huis. 

 Bezoek maakt zelf een afspraak voor COVID-19 swab via hotline 178. 
 
Gerelateerde documenten 

 Werkwijze COVID-19 patiënt op polikliniek 

 Werkwijze druppel contact plus isolatie bij COVID-19 

 Intern transport van een patiënt met COVID-19 

 Werkwijze triage COVID-19 op de SEH 

 


