
“TRIAGE” VRAGENLIJST 

 

Deelnemer Workshop Tri of Light: 

 

…………………………………………………………………………………………………….. (voor- en achternaam) 

 

DE VRAGENLIJST 

De vragen gaan van hoog naar laag risico. Om door te gaan naar de volgende groep vragen moet je ze 

allemaal met een negatief (nee) hebben beantwoord. Een positief (Ja) antwoord geeft aan dat je thuishoort 

in deze triagegroep. 

1. Heb je nu corona?          JA / NEE 

2. Heb je nu huisgenoten / familieleden met bewezen corona?     JA / NEE 

3. Ben je geïsoleerd in huis?         JA / NEE 

4. Ben je minder dan 2 weken geleden hersteld van corona?     JA / NEE 

Is het antwoord op een of meer van deze vragen JA, dan zit je in groep D. 

 

5. Ben je minder dan 14 dagen geleden in een aangewezen risicogebied voor corona geweest? JA / NEE 

6. Heb je symptomen van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijke ademhaling,  

koorts (≥38⁰C), gewrichtspijn en / of reuk- of smaakverlies?     JA / NEE 

7. Heb je kamergenoten / gezinsleden met een van deze klachten?    JA / NEE 

Is het antwoord op een of meer van deze vragen JA, dan zit je in groep C. 

 

8. Heb je een chronische aandoening of een aandoening die jouw immuunsysteem heeft verlaagd?  

              JA / NEE 

Is het antwoord  JA, dan zit je in groep B.  

 

9. Ben je anderszins gezond en voel je je momenteel gezond?     JA / NEE 

Zo JA, dan zit je in groep A. 

Als ik op enig moment na het invullen van deze vragenlijst van mening ben dat ik een verandering in de 

gezondheid ervaar, zal ik dit onmiddellijk vermelden en mij terugtrekken van deelname. 

 

Datum: ………………………….    Handtekening: ………………………………………………… 

_______________________________________________________________________________________ 

Op basis van de risicoclassificatie-triage kunnen personen al dan niet deelnemen: 

Groep A: Ja. 

Groep B: overleg met je behandelend arts of deelname verantwoord is. Beslis zelf op basis hiervan of        

je komt. 

Groep C en D:   geen deelname mogelijk. 


