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Bijlage 1, Triage cliënt 
 
(Telefonische) Triagevragenlijst 
 
1. Heeft u nu Covid-19/Corona? Ja / Nee 
2. Heeft u nu huisgenoten met Covid-19/Corona? Ja / Nee 
3. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja*1 / Nee 

a. hoesten, kuchen of niezen; 
b. koorts (38⁰C of hoger); 
c. plotseling verlies van smaak en/of reuk; 
d. kortademigheid. 

4. Heeft u huisgenoten met één van deze verschijnselen? Ja*1 / Nee 
5. Bent u in thuisisolatie? Ja**2 / Nee 
6. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking. Ja / Nee 
 
Indien een ‘Ja’ dan niet behandelen of indien mogelijk en noodzakelijk een behandeling op 
afstand (videobellen) geven.  
Indien alles ‘Nee’ dan de volgende vragen stellen om te kijken of behandeld kan worden of een 
verdere anamnese noodzakelijk is. 
 
Controle vraag: 
7. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja***3 / Nee  

a. (neus)verkoudheid, of loopneus; 
b. keelpijn; 
c. onbekende hoofdpijn, niet chronisch; 
d. onbekende moeheid, niet chronisch; 
e. onbekende diarree of buikklachten, niet chronisch. 

 
Indien een ‘Ja’ dan is behandeling eventueel mogelijk na verdere anamnese en risico-inschatting 
door behandelaar en in samenspraak met cliënt. Zie ook voetnoot ***3.  
Indien alles ‘Nee’ dan is behandelen toegestaan. 
 
*1 Vraag voor u of uw huisgenoot een Covid-19 test aan bij de GGZ bij u in de buurt. Indien deze negatief 
is kunt u alsnog een afspraak maken. Is de test positief kunt u als er 14 dagen na de laatste symptomen 
geen van genoemde verschijnselen meer aanwezig is bij uw of uw huisgenoot, een afspraak maken. 
 
**2 Als u in (zelf)quarantaine bent, kunt u als er 14 dagen na de laatste symptomen geen van genoemde 
verschijnselen meer aanwezig is, een afspraak maken. 
 
***3 “onbekende” en “, niet chronisch” wordt hier genoemd omdat mensen zonder klachten niet naar 
een therapeut gaan. Er kunnen dus heel goed klachten zijn die op Covid-19-symptomen lijken maar niet 
onbekend zijn. Denk bijvoorbeeld aan hooikoorts, migraine, chronische darmklachten etc. Dit zijn juist de 
klachten waarvoor de cliënt naar een therapeut gaat. Een Covid-19 test kan hier uitkomst bieden, dan te 
handelen als onder voetnoot *1. 
  


