
CHECKLIST MOGELIJKE COVID-19 SYMPTOMEN 

In opvolging van de richtlijnen van de overheid, zijn we verplicht om voor er een eerste effectieve 
afspraak in het centrum kan doorgaan, een expliciete bevraging uit te voeren naar mogelijke Covid-19- klachten. 

Daarom belt iemand u op om onderstaande checklist te overlopen. 

1. Hoofdsymptomen 
Opmerking: een persoon met minstens 1 van deze symptomen wordt beschouwd als mogelijk besmet met Covid-19 

 

 

 

 

 

2. Andere symptomen 
Opmerking: een volwassene met minstens 2 van deze symptomen wordt beschouwd als mogelijk besmet met 

Covid-19 – bij een kind is 1 enkel symptoom voldoende 

 Cliënt Inwonend gezinslid 

Ja Neen Ja Neen 

Koorts (> 38°C) ☐ ☐ ☐ ☐ 
Spierpijn ☐ ☐ ☐ ☐ 
Vermoeidheid ☐ ☐ ☐ ☐ 
Neusverkoudheid ☐ ☐ ☐ ☐ 
Keelpijn ☐ ☐ ☐ ☐ 
Hoofdpijn ☐ ☐ ☐ ☐ 
Gebrek aan eetlust ☐ ☐ ☐ ☐ 
Waterige diarree zonder duidelijke oorzaak 
(symptoom dat vaker voorkomt bij ouderen) 

☐ ☐ ☐ ☐ 
Acute verwardheid (symptoom dat vaker 

voorkomt bij ouderen) 
☐ ☐ ☐ ☐ 

Plotse val zonder duidelijke oorzaak 
(symptoom dat vaker voorkomt bij ouderen) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

3. Plotse verergering van chronische respiratoire symptomen (astma, chronische hoest, ….)   

Ja  ☐  Neen  ☐ 

Wanneer een cliënt positief scoort op vraag 1,2 of 3, dan wordt de afspraak uitgesteld tot minstens 14 dagen 

na het begin van de symptomen én tot de symptomen verdwenen zijn.  De ouders worden ook geadviseerd 

om contact op te nemen met de huisarts. 

Wanneer een inwonend gezinslid positief scoort op vraag 1,2 of 3, dan wordt de afspraak uitgesteld tot 

minstens 14 dagen na het begin van de symptomen én tot de symptomen verdwenen zijn, tenzij de huisarts 

anders adviseert. 

Bijkomende vraag: Is uw kind, uzelf of een inwonend gezinslid  in de afgelopen week in nauw contact 

(gedurende enkele minuten, op minder dan 1,5 meter zonder mondmasker) geweest met een Covid-19 

positieve patiënt (die nog niet symptoomvrij is)? 

Ja  ☐  Neen  ☐ 

De afspraak  wordt minstens 14 dagen uitgesteld én tot eventuele symptomen verdwenen zijn.  Er wordt best 

contact opgenomen met de huisarts.  

Nb. Cliënten die minder dan 14 dagen geleden positief getest werden op Covid-19, blijven minstens 14 dagen 

thuis (ook als ze geen symptomen vertonen) én tot de symptomen verdwenen zijn. 

 Cliënt Inwonend gezinslid 

Ja Neen Ja Neen 

Hoest ☐ ☐ ☐ ☐ 
Kortademigheid ☐ ☐ ☐ ☐ 
Pijn in de borstkast ☐ ☐ ☐ ☐ 
Plots smaak- of reukverlies zonder 
duidelijke oorzaak 

☐ ☐ ☐ ☐ 


