
 
 
 
Triagevragenlijst Coronaprotocol: 
 
Onderstaand worden een aantal vragen gesteld die inzicht geven of u in aanmerking komt 
voor een behandeling. Wanneer u een afspraak inplant, onderschrijft u automatisch dat u op 
alle vragen antwoord met een ‘’Nee’’. Wanneer uw antwoord op één van onderstaande 
vragen verandert in de periode tussen het beoordelen van deze triagelijst en de afspraak 
zelf, dient u Massagetherapie Römer hiervan op de hoogte te stellen en kan de afspraak in 
overleg kosteloos geannuleerd worden. 
 
Vragenlijst: 
 
Stap 1: 
 

1. Heeft u nu Corona/Covid-19? Ja/Nee 
2. Heeft u nu huisgenoten met Corona/Covid-19? Ja/Nee 
3. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja/Nee 

a. Hoesten, kuchen of niezen; 
b. Koorts (38.0 graden Celsius of meer); 
c. Kortademigheid. 

4. Heeft u huisgenoten met één van de verschijnselen beschreven in vraag 3? Ja/Nee 
5. Bent u in thuisisolatie? Ja/Nee 
6. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking? Ja/Nee 

 
Indien u op één van de vragen, met nummer 1 tot en met 6, geantwoord heeft met een ‘’Ja’’ 
dan komt u niet in aanmerking voor een behandeling. In overleg kunnen wij voor uw 
persoonlijke situatie wel op afstand begeleiding of oefentherapie bieden. Neem hiervoor 
contact op via 06-26957576 of via  info@mtpromer.nl.  
 
Wanneer u op de vragen met nummer 1 tot en met 6, geantwoord heeft met ‘’Nee’’ dan dient 
u verder te gaan met de beantwoording van vragen 7 en 8. 
 
Stap 2: 
 

7. Heeft u een griepprik gehad? Ja/Nee 
8. Heeft u één van deze verschijnselen? Ja/Nee 

a. (neus)verkoudheid, of loopneus; 
b. Keelpijn; 
c. Onbekende hoofdpijn; 
d. Onbekende moeheid; 
e. Onbekende diarree of buikklachten. 

 
Indien u op één van de vragen, met nummer 7 en 8, geantwoord heeft met een ‘’Ja’’, dan is 
behandeling eventueel mogelijk na verdere anamnese en risico inschatting van de 
behandelaar in samenspraak met de cliënt.  
 
Indien u op alle vragen van 1 tot en met 8 heeft geantwoord met ‘’Nee’’ dan is behandeling 
toegestaan. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Sanne Römer – Massagetherapeut – 06-26957576 – info@mtpromer.nl 


