COVID-screening
Neem dit formulier ingevuld en uitgeprint
mee als u het LUMC bezoekt
Patiënten die voor een opname of behandeling naar het LUMC komen, vullen voortaan in
het patientportaal mijnLUMC een COVID-vragenlijst in. De vragenlijst wordt vier dagen voor
het bezoek klaargezet in mijnLUMC. Maakt u nog geen gebruik van mijnLUMC? Dan kunt u zich
aanmelden op www.lumc.nl/mijnlumc of onderstaand formulier invullen en meenemen als u
naar het LUMC komt.
Geldt een van onderstaande punten voor u? Lees hieronder wat u moet doen.
• 	
U heeft 1 of meerdere van de volgende klachten: koorts (38,0 graden of hoger),
kortademigheid, spierpijn, pijn achter de ogen, hoesten of keelpijn, algehele malaise en
extreme vermoeidheid, neusverkoudheid (snotteren/niezen/loopneus/verstopte neus),
smaak/reukverlies, diarree. Let hierbij uitsluitend op klachten die nieuw zijn ontstaan
of zijn verergerd ten opzichte van uw ‘normale’ gezondheid. Neem bij deze klachten contact
op met de GGD via 0800-1202 om een afspraak te maken voor een coronatest.
- 	
Heeft u klachten, bent u getest EN heeft u een negatieve uitslag gekregen EN zijn uw
klachten niet verergerd? Dan kunt u gewoon naar het LUMC komen. Overleg bij twijfel
met uw behandelend arts voordat u naar het LUMC komt.
- 	
Heeft u klachten maar bent u nog niet getest OF is de uitslag nog niet bekend OF zijn
uw klachten na een negatieve uitslag verergerd? Dan vragen we u om niet naar het LUMC
te komen. Neem contact op met uw behandelend arts via de polikliniek.
• 	
U heeft een huisgenoot/partner die in de afgelopen maand een of meerdere van
bovenstaande klachten heeft gehad.
- 	
Is uw huisgenoot/partner getest, is de uitslag negatief EN zijn de klachten niet verergerd?
Dan kunt u gewoon naar het LUMC komen.
- 	
Is uw huisgenoot/partner nog niet getest OF is de uitslag nog niet bekend OF zijn
de klachten na een negatieve uitslag verergerd? Neem dan contact op met uw
behandelend arts.
• 	
U of uw huisgenoot/partner heeft een bewezen coronavirusinfectie gehad in de
afgelopen maand.
- 	
Neem dan contact op met uw behandelend arts.

Raadpleeg de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en de Milieuhygiëne
(RIVM) en de LUMC-website voor meer informatie.

Persoonlijke gegevens
(U vult uw persoonlijke gegevens alleen in als u patiënt bent bij het LUMC. Anders laat u dit onderdeel leeg)

Voornaam en Achternaam
Geboortedatum
Datum van invullen

Vragenlijst
(U vult deze vragen in, ongeacht of u patiënt bij het LUMC bent of niet)

Wat is de reden van uw bezoek?

Heeft u last van keelpijn?

Begeleider van patiënt
Bezoek opgenomen patiënt
Bloedafname
Opname in de kliniek
Polikliniek
Radiologisch onderzoek
Anders

ja

ja

nee

onbekend

Heeft u last van recent ontstane onverklaard
smaak en/ of reukverlies?
ja

nee

onbekend

Heeft u last van neusverkoudheid:
snotteren/ niezen/ loopneus/ verstopte neus?

Heeft u koorts hoger dan 38 graden?

ja

nee

nee

onbekend

onbekend
Heeft u last van extreme vermoeidheid?

Heeft u last van kortademigheid in rust
of bij lichte inspanning?
ja

nee

ja

nee

onbekend

onbekend
Heeft u last van pijn achter de ogen?

Heeft u last van spierpijn in rust
of bij lichte inspanning?
ja

nee

ja

nee

Heeft u op dit moment last van (onverklaarde)
diarree?
ja

onbekend

Heeft u een huisgenoot/ partner met een
bewezen of verdachte COVID-19?
ja

nee

nee

onbekend

Heeft u last van hoesten?

ja

onbekend

onbekend

Heeft u last van algehele malaise in rust
of bij licht inspanning?
ja

nee

nee

onbekend

onbekend
Heeft uw begeleider één van de genoemde
klachten?
ja

nee

onbekend

