


Hand-out – Hoe werkt checkgesprek.nl?
✓ Wat is een checkgesprek? 

In een kort gesprekje tussen de bezoeker en jouw als medewerker kan, middels een aantal door het RIVM 
opgestelde vragen, worden vastgesteld of een bezoeker een mogelijk risico op corona meeneemt – en 
daarmee een potentieel gevaar is voor andere bezoekers.

✓ Hoe werkt checkgesprek.nl?
Checkgesprek.nl is een digitaal gesprek in de vorm van een chat. 

1) De bezoeker scant de QR-code op de poster bij de ingang van de locatie met de smartphone camera. 

2) De bezoeker voert een kort en digitaal checkgesprek over zijn of haar actuele gezondheid.

3) Geen klachten? Dan ontvangt de bezoeker een groene kaart waarmee hij of zij naar binnen kan. Eén of 
meerdere symptomen? Helaas mag de bezoeker niet naar binnen. De symptomen zouden kunnen 
duiden op COVID-19. Raad de bezoeker aan om een afspraak te maken bij de GGD. 

4) Wanneer de bezoeker de locatie verlaat checkt hij of zij uit door het scannen van de QR-code bij de 
uitgang. 

 Wat doet checkgesprek.nl?
Met onze digitale chat, met slimme chatbot kunnen we snel, simpel en veilig controle houden op 
toegang tot publieke locaties. Het staat de bezoeker vrij om zelf te bepalen of, en zo ja, welke informatie 
men wil delen. Wanneer de bezoeker eerder gebruik heeft gemaakt van checkgesprek.nl ontvang hij of 
zij de volgende keer een verkorte vragenlijst. Persoonsgegevens worden wel tijdelijk opgeslagen, echter 
daar geeft de bezoeker zelf expliciet toestemming voor. Gegevens worden niet gedeeld met derden. 
Enkel door de overheid aangewezen instanties kunnen, onder strikte voorwaarden, toegang krijgen tot 
deze gegevens. Dit kan relevant zijn in een situatie van een regionale COVID-19 uitbraak.  

 Kan een checkgesprek ook mondeling gevoerd worden?                                                                           
Ja, personen onder de 18 jaar zonder bevoegde volwassene of personen die niet beschikken over een 
mobiele telefoon (met internet) kunnen het checkgesprek mondeling voeren met jouw als medewerker. 
Daarvoor kun je deze hand-out gebruiken.   

 Wat doe ik als een bezoeker onder dan 18 jaar met bevoegde volwassene een locatie betreed of 
iemand die niet bekwaam is om de vragenlijst te beantwoorden?
Wanneer een persoon jonger is dan 18 jaar valt deze persoon onder de verantwoordelijkheid van de 
bevoegde persoon met wie hij of zij is. De bevoegde volwassene vult dan één vragenlijst in namens alle 
(minderjarige) kinderen. Ook iemand die niet bekwaam is valt onder de verantwoordelijkheid van de 
bevoegde volwassene. Er wordt dan één vragenlijst ingevuld. 



Hand-out – Een mondeling checkgesprek

✓ Om corona-risico’s te beperken, moeten we voor je binnenkomt een checkgesprek met je voeren.   
We volgen hierbij de regels van het RIVM. Middels dit gesprek wordt vastgesteld of je een mogelijk 
risico op corona meeneemt – en daarmee een potentieel gevaar bent voor andere bezoekers. Alleen 
door nieuwe besmettingen te voorkomen, kunnen we er samen voor zorgen dat het virus niet 
opnieuw oplaait. 

✓ Als je hier bent met personen onder de 18 jaar of personen die zelf geen checkgesprek kunnen
voeren, dan voer je dit gesprek ook namens hen. Jouw antwoorden moeten dan voor iedereen in 
jouw groep gelden.

✓ Wij gaan je nu 7 vragen stellen over je gezondheid:

✓ Ben je op dit moment (neus) verkouden en / of moet je regelmatig niezen?

✓ Heb je last van keelpijn?

✓ Moet je regelmatig hoesten (met of zonder slijm)?

✓ Heb je last van benauwdheid en / of een longontsteking?

✓ Heeft iemand in jouw gezin / huishouden momenteel koorts of in de laatste 24 uur koorts gehad
(38 graden of hoger)?

✓ Ben je in de laatste 14 dagen in contact geweest met iemand die COVID-19 heeft? Of heb je zelf
COVID-19 gehad en ben je daar korter dan 2 weken geleden van genezen?

✓ Geen klachten? Je mag naar binnen! 

✓ Eén of meerdere symptomen? Helaas mag je niet naar binnen. De symptomen zouden kunnen
duiden op COVID-19. We raden je aan naar huis te gaan en een afspraak te maken bij de GGD 
om je te laten testen, waar mogelijk. 

Voor personen onder de 18 jaar zonder bevoegde volwassene of personen die 
niet beschikken over een mobiele telefoon (met internet)   
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✓ Moet je regelmatig hoesten (met of zonder slijm)?

✓ Heb je last van benauwdheid en / of een longontsteking?

✓ Heeft iemand in jouw gezin / huishouden momenteel koorts of in de laatste 24 uur koorts gehad
(38 graden of hoger)?
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om je te laten testen, waar mogelijk. 

Voor personen onder de 18 jaar met bevoegde volwassene of personen die 
niet bekwaam zijn om de vragenlijst zelf te beantwoorden


