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Meet uw gezondheid als u corona heeft 

 
U heeft het coronavirus, daarom heeft u deze set van de huisarts ontvangen. In deze set zitten twee 

meetinstrumenten. Hiermee kan de huisarts uw gezondheid goed in de gaten houden. Met deze 

meters kunt u het zuurstofgehalte in uw bloed, uw hartslag en uw bloeddruk bepalen. Daarnaast is 

het belangrijk om uw temperatuur te meten. Doordat u de meetwaardes met de huisarts deelt, kan 

de huisarts goed in schatten hoe het met u gaat. In deze folder leggen we aan u uit waar deze 

instrumenten voor zijn en hoe u ze kunt gebruiken. De huisarts bespreekt met u waar u de gemeten 

waardes noteert en op welke manier het contact met de praktijk verloopt. 

 

Meet het zuurstofgehalte in uw bloed 

Meet het zuurstofgehalte in uw bloed. Door het coronavirus kan de hoeveelheid zuurstof 

in uw bloed afnemen, hierdoor kunt u het benauwd krijgen. Daarom is het belangrijk om 

te meten hoeveel zuurstof er in uw bloed aanwezig is, dit doet u met een saturatiemeter. 

 

Hoe werkt de saturatiemeter?  

• Warm uw handen goed op voordat u meet.  

• Ga voordat u het zuurstofgehalte meet 10 minuten rustig zitten of liggen.  

• Plaats vervolgens de meter op een vinger. Er mag geen nagellak op de vinger zitten,  

   want dat kan de meting verstoren.  

• Het kan enige tijd duren voor uw zuurstofgehalte gemeten is, wacht dus rustig af. 

• Als u een afwijkende waarde meet, doe de meting dan nog een keer.  

• Noteer de waarde op het ‘Meetwaardenformulier’. 

 

Na het meten ziet u op de saturatiemeter twee uitslagen staan. Het bovenste getal is het 

zuurstofgehalte. Noteer het getal dat staat bij SpO2, op het plaatje is dat het getal 98.  

 

Bloeddruk meten 

De bloeddruk zegt iets over het effect van corona op uw lichaam. Daarom is het belangrijk uw 

bloeddruk in de gaten te houden. Bloeddruk bestaat altijd uit twee waarden: de bovendruk (hoogste 

waarde) en een onderdruk (lagere waarde). Naast de bloeddruk meet de bloeddrukmeter ook uw 

hartslag. Dit is de onderste waarde op uw bloeddrukmeter. Ook deze waarde is belangrijk voor uw 

huisarts. 

 

Hoe meet u uw bloeddruk?  

• Een halfuur voordat u gaat meten, doet u rustig aan (geen extreme activiteit zoals sporten, hard 

   werken, koud douchen), niet roken en geen koffiedrinken.  

• U gaat zitten op een hoge stoel met de benen naast elkaar.  

• Breng de manchet aan om de bovenarm die u het minst gebruikt.   

• Blijf ongeveer 5 minuten rustig zitten, zonder te praten. Daarna kunt u de bloeddruk meten.  

• Noteer de boven- en onderdruk.  

• Herhaal de meting na 2 minuten nogmaals en noteer dan weer de boven- en onderdruk.  

• Noteer de bloeddruk en uw hartslag op uw ‘Meetwaardenformulier’.  

 

Wanneer meet u uw bloeddruk? 

• 1 uur na het ontbijt 

• Na de lunch 

 

Thermometer 

Corona veroorzaakt in veel gevallen koorts. U kunt meten of u koorts heeft met uw eigen 

thermometer die u in uw oor of anus plaatst. Andere thermometers zijn minder betrouwbaar. U 

heeft koorts bij een temperatuur van 38 graden of hoger.  

 

Wanneer meet u uw temperatuur? 

• 1 uur na het ontbijt 

• Na de lunch 
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Schrijf de gemeten waarden op 
U heeft van uw huisarts een formulier ontvangen waarop u de gemeten waardes kunt opschrijven. 

Heeft u geen formulier ontvangen? Vraag uw huisarts dan om een formulier. 

 

Zijn uw klachten zeer hevig en maakt u zich veel zorgen? Bel dan direct de huisarts. Ook als uw 

metingen sterk afwijkend zijn, moet u direct de huisarts bellen. 

 
Bel de huisarts als een of meer van uw metingen met onderstaande waarden overeenkomen* 

 

Meting Bel de huisarts als een of meer van uw metingen 

met onderstaande waarden overeenkomen.* 

Zuurstofgehalte (saturatie)** 94% of lager 

Bloeddruk, bovendruk (is eerste getal) 100 of lager 

Bloeddruk, onderdruk (is tweede getal) 60 of lager 

Temperatuur (via het oor of anus gemeten) 41 graden of hoger 

 

*Tenzij u andere waardes heeft afgestemd met uw huisarts.  

**Als u COPD heeft, houdt u dan de waarde aan die u heeft afgesproken met de huisarts. 

 

 

Wie kunt u bellen? 
Uw huisarts spreekt met u af wanneer en op welke manier u contact met elkaar heeft. Heeft u 

vragen, bespreek die dan met uw huisarts. 

 

• Tussen 08.00 uur en 17.00 uur belt u naar de huisartsenpraktijk.  

• In de avond, nacht en in het weekend belt u de huisartsenpost: 
 

Uw woonplaats Huisartsenpost Telefoonnummer 

Delft, Pijnacker, Nootdorp, 

Delfgauw, Den Hoorn, Schipluiden 

Delft 015 – 251 1930 

Westland, Maasland Westland 0174 – 638 738 

Maassluis, Vlaardingen, Schiedam Nieuwe Waterweg Noord 010 – 249 3939 

  
Als u zich ernstig ziek of benauwd voelt, druk dan op 1 voor spoed als u de huisartsenpost belt.   

Bel in levensbedreigende situaties 112. 

 

 

Meer weten? 

• Voor algemene adviezen over bijvoorbeeld hoesten en koorts, kijkt u op de website 

www.thuisarts.nl  

• Voor meer informatie over het coronavirus, kijkt u op de website van het RIVM, 

www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 en op de website www.thuisarts.nl/corona.  

 

Zijn uw klachten zeer hevig en maakt u zich veel zorgen, bel dan direct de huisarts.  

 

Corona is een besmettelijke ziekte. Ook de materialen die u gebruikt kunnen besmet raken. Leen 

deze set met bijbehorende materialen daarom nooit uit aan andere mensen. De set moet altijd 

ontsmet worden, voordat hij door anderen kan worden gebruikt.  

 

Deze set blijft eigendom van de huisarts. Bent u weer beter? Geef deze set dan zo snel mogelijk 

terug aan de huisarts. Dan kunnen ook andere patiënten geholpen worden. 

http://www.thuisarts.nl/
http://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
http://www.thuisarts.nl/corona
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Meetwaardenformulier 
Vul in dit schema de waardes in die u heeft gemeten.  

 

Noteer bij uw hartslag* en temperatuur* ook wanneer u deze waarde heeft gemeten. 

 

Meetwaarden Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 

Meetmoment Meetwaarde Meetmoment 
 

Meetwaarde 
 

Meetmoment 
 

Meetwaarde 
 

Meetmoment 
 

Meetwaarde 
 

Wat is uw 
saturatie? 

1 uur na het 
ontbijt 

 1 uur na het 
ontbijt 

 1 uur na het 
ontbijt 

 1 uur na het 
ontbijt 

 

 Direct na de 
lunch 

 Direct na de 
lunch 

 Direct na de 
lunch 

 Direct na de 
lunch 

 

Wat is uw 
bloeddruk? 

1 uur na 
ontbijt 

 1 uur na 
ontbijt 

 1 uur na 
ontbijt 

 1 uur na 
ontbijt 

 

 Direct na de 
lunch 

 Direct na de 
lunch 

 Direct na de 
lunch 

 Direct na de 
lunch 

 

Wat is uw 
hartslag? 

*  *  *  *  

Wat is uw 
temperatuur? 

*  *  *  *  
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Vragenlijst   
 
Noteer dagelijks hoe het met u gaat.   
 

 

 
  Dag 1  Dag 2  Dag 3  Dag 4  

Hoe voelt u zich?  

  o Goed  o Goed  o Goed  o Goed  

  o Redelijk  o Redelijk  o Redelijk  o Redelijk  

  o Ziek  o Ziek  o Ziek  o Ziek  

  o Erg ziek  o Erg ziek  o Erg ziek  o Erg ziek  

Hoest u veel?  

  o Nee  o Nee  o Nee  o Nee  

  o Regelmatig  o Regelmatig  o Regelmatig  o Regelmatig  

  o Vaak  o Vaak  o Vaak  o Vaak  

Bent u kortademig?  

  o Nee  o Nee  o Nee  o Nee  

  o Soms  o Soms  o Soms  o Soms  

  o Vaak  o Vaak  o Vaak  o Vaak  

  o Altijd  o Altijd  o Altijd  o Altijd  

Kunt u zelfstandig naar het toilet?  

  o Ja  o Ja  o Ja  o Ja  

  o Met hulp  o Met hulp  o Met hulp  o Met hulp  

  o nee  o nee  o nee  o nee  

Kunt u zelfstandig de trap op lopen?  

  o Ja  o Ja  o Ja  o Ja  

  o Met hulp  o Met hulp  o Met hulp  o Met hulp  

  o Nee  o Nee  o Nee  o Nee  


