Triage callcenter – vragen voor eerste intake op
callcenter en gezondheidsverklaring
Werknemer belt callcenter
van het ziekenhuis

Vragen uit
gezondheidsverklaring zijn
onderdeel van de digitale
afspraak bevestiging

Callcenter vraagt vragen uit
‘’eerste intake’’ met contra
indicaties

In afspraakbevestiging extra
aandacht vragen voor
gezondheidsverklaring. Als een
vraag op ja dan voor vaccinatie
overleg met huisarts/behandelaar

‘Ja’ op een contra indicatie
betekent afspraak maken
niet mogelijk

Papieren versie
gezondheidsverklaring ligt
ook klaar bij prikstraat om in
te vullen als dat niet eerder
is gelukt

Als antwoord ‘ja’ op één
‘hoofdvraag’ dan intake
gesprek met arts, anders
door naar vaccineren

VRAGEN EERSTE INTAKE (TELEFOONGESPREK)
1. Werkt als:
a. IC – Verpleegkundige/Gediplomeerd verpleegkundige/OK-verpleegkundigen/OKassistenten/recoveryverpleegkundigen/anesthesiemedewerkers die langdurig meewerken op de
IC
b. Intensivist/IC arts
c. Specialist / AIOS /
d. AIOS
e. Rijdende en vliegende dienst op de ambulance, MICU en helikopter (MMT)
a. Zowel verpleegkundigen, artsen, chauffeur als piloot
2.
a.
b.
c.
d.

Triagevragen (contra indicatie) – geënt op niet medisch geschoolde callcenter medewerker
Brief werkgever?  moet ja zijn
Afgelopen 4 weken positief getest?  moet nee zijn
Koorts boven 38,5 graden?  moet nee zijn
Andere Corona gerelateerde klachten en/of quarantaine  moet nee zijn

e.
f.
g.
h.
i.

Eerder een ernstige allergische reactie  moet nee zijn
Bent u zwanger  moet nee zijn
Heeft u binnen 4 weken een operatie gepland?  moet nee zijn
Akkoord delen gegevens met huisarts?
Akkoord delen gegevens met het RIVM?

Relatieve contra-indicaties:
a. Heeft u de wens om zwanger te worden d.m.v. IFT?  Zo ja, stem dan de timing van vaccinatie
af met uw behandelaar.
b. Geeft u borstvoeding?  vaccineren kan in principe, maar keuze aan de medewerker laten.
Wel vermelden:
in de bijsluiter staat vermeld dat er onvoldoende bekend is over de veiligheid van vaccinatie met COVID 19-vaccin bij het geven van borstvoeding; het is echter aannemelijk dat het COVID-19-vaccin net zoals
andere niet levende vaccins, niet in de moedermelk terecht komt en vaccinatie geen enkel bezwaar
vormt
c. Wordt u binnen 4 weken geopereerd?
Indien de medewerker op gaat voor een tweede vaccinatie:
Eerdere vaccinatie:
a. Datum laatste vaccinatie? (hier dienen 21 dagen tussen te zitten)
b. Laatst gekregen vaccin?

