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1. PSY-COVID - Algemene gegevens
Number Question Answers

1.1 Instelling  

1.2 Afdeling waar patiënt is opgenomen (gebruik pseudocode)  

1.3 Type psychiatrische behandeling patiënt   Ambulant

 Dagbehandeling

 Residentieel

 Consultatie (bv. ziekenhuis, verpleegtehuis of
huisartsenpraktijk)

1.4 Is de patiënt zorgmedewerker?   Nee

 Ja

 Onbekend

1.3.1 If 'Type psychiatrische behandeling patiënt' is not equal
to 'Consultatie (bv. ziekenhuis, verpleegtehuis of
huisartsenpraktijk)' answer this question: 
Aantal bedden beschikbaar voor patiënten met COVID19
binnen de instelling  

Algemene gegevens patiënt

1.5 Geslacht   Man

 Vrouw

 Anders

1.6 Etniciteit   Kaukasisch

 Noord-Afrikaans

 Turks

 Latijns-Amerikaans

 (overig) Aziatisch

 Hindoestaans

 overig Afrikaans

 overig/gem. afkomst

 Onbekend

1.6.1 If 'Etniciteit' is equal to 'overig/gem. afkomst' answer this
question: 
Andere etniciteit  

1.7 Leeftijd   jaar
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1.8 Thuissituatie   Alleenstaand

 Samenwonend zonder kinderen

 Samenwonend met kinderen

 Inwonend bij ouders/familie

 Woonvoorziening/langdurig verblijf in
instelling

 Dakloos

1.9 Is de patiënt gevaccineerd?   Nee

 Ja

 Onbekend

1.9.1 If 'Is de patiënt gevaccineerd?' is equal to 'Ja' answer
this question: 
Met welk vaccin is de patiënt gevaccineerd?  

 BioNTech-Pfizer

 Moderna

 Astra-Zeneca

 Johnson

 Onbekend

 anders, namelijk...

1.9.1.1 If 'Met welk vaccin is de patiënt gevaccineerd?' is equal
to 'anders, namelijk...' answer this question: 
Ander vaccin:  

1.9.2 If 'Is de patiënt gevaccineerd?' is equal to 'Ja' answer
this question: 
Datum eerste prik  

   (dd-mm-yyyy)

1.9.3 If 'Is de patiënt gevaccineerd?' is equal to 'Ja' answer
this question: 
Datum tweede prik  

   (dd-mm-yyyy)

2. PSY-COVID - COVID-19 infectie
Number Question Answers

Karakteristieken van de infectie

2.1 Datum eerste klachten     (dd-mm-yyyy)

2.2 Is bekend wat de eerste COVID19 klachten waren?   Nee

 Ja
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2.2.1 If 'Is bekend wat de eerste COVID19 klachten waren?' is
equal to 'Ja' answer this question: 
Eerste COVID manifestatie  

 Luchtwegklachten

 Hoofdpijn

 Neuropsychiatrische verschijnselen

 Koorts

 Algehele malaise/vermoeidheid

 Gastro-intestinale symptomen

 Anders, nl.

2.2.1.1 If 'Eerste COVID manifestatie' is equal to 'Gastro-
intestinale symptomen' answer this question: 
Andere eerste COVID klachten  

2.3 Datum verdenking COVID infectie en start toepassing COVID
maatregelen instelling  

   (dd-mm-yyyy)

2.4 Ligt de datum van de eerste klachten voor de datum
verdenking COVID infectie?  
Warning shown if field's value is equal to Nee: 'Datum
melding ziekzijn kan niet voor datum eerste klachten liggen' 

2.5 Bewezen COVID-19 infectie?   Nee, wel verdacht

 Ja, middels PCR (swab)

 Ja, middels CT thorax

 Ja, zowel PCR (swab) als CT thorax

2.6 Opmerkingen vaststellen COVID-19 infectie  

2.5.1 If 'Bewezen COVID-19 infectie?' is not equal to 'Nee, wel
verdacht' answer this question: 
Datum eerste positieve COVID-19 test  

   (dd-mm-yyyy)

2.7 Mogelijke besmettingsbron bekend?   Nee

 Ja

2.7.1 If 'Mogelijke besmettingsbron bekend?' is equal to 'Ja'
answer this question: 
Mogelijke besmettingsbron  

 Mede-client

 Begeleider

 Huisgenoot

 Anders

2.7.1.1 If 'Mogelijke besmettingsbron' is equal to 'Anders'
answer this question: 
Andere besmettingsbron  

In de 14 dagen voorafgaand aan de eerste klachten, was er sprake van:
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2.8 Een reis naar een gebied met gedocumenteerde gevallen
van COVID-19  

 Nee

 Ja

 Onbekend

2.9 Nauw contact met een patiënt met bevestigde of vermoedde
COVID-19 besmetting  

 Nee

 Ja

 Onbekend

2.10 Aanwezigheid in een zorginstelling waar COVID-19
besmettingen werden behandeld  

 Nee

 Ja

 Onbekend

2.11 Aanwezigheid in een laboratorium waar bevestigd of
vermoed COVID-19 besmet materiaal werd verwerkt  

 Nee

 Ja

 Onbekend

2.12 Direct contact met dieren in landen waar bekend was dat het
coronavirus in dieren voorkwam of waar besmettingen bij
mensen voorkwamen als gevolg van zoönotische overdracht  

 Nee

 Ja

 Onbekend

Was er tijdens de ziekteperiode sprake van:

2.13 Koorts  Nee

 Ja

 Onbekend

2.14 Hoesten   Nee

 Ja

 Onbekend

2.15 Keelpijn:   Nee

 Ja

 Onbekend

2.16 Kortademigheid   Nee

 Ja

 Onbekend

2.17 Neusverkoudheid of niezen   Nee

 Ja

 Onbekend
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2.18 Vermoeidheid   Nee

 Ja

 Onbekend

2.19 Ophoesten van sputum   Nee

 Ja

 Onbekend

2.20 Hoofdpijn   Nee

 Ja

 Onbekend

2.21 Verandering of uitval van smaak en reuk?   Nee

 Ja

 Onbekend

Neuropsychiatrische kenmerken

2.22 Delirante kenmerken bij COVID-19 infectie?   Nee

 Ja, vooraf aan somatische klachten

 Ja, tijdens somatische klachten

 Ja, zowel vooraf aan als tijdens somatische
klachten

2.23 Andere neuropsychiatrische manifestaties of toename van
reeds bestaande psychiatrische symptomen bij COVID-19-
infectie?  

 Katatonie

 Neurologische uitvalsverschijnselen

 Achterdocht

 Agressiviteit

 Angstklachten

 Cognitieve klachten (bijv.
Concentratieproblemen, geheugenklachten,
verwardheid )

 Stemmingsklachten waaronder somberheid
en manie

 Gedragsproblemen (bijv. apathie, agitatie)

 Dwangklachten

 Paniekaanvallen/paniek gerelateerde
klachten

 Psychotische symptomen

 Trauma gerelateerde klachten

 Hallucinaties

 Slaapproblemen

 Suïcidale gedachten

 Veranderd bewustzijn/wegrakingen

 Wanen

 Overig
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2.24 Zijn er complicaties t.g.v. COVID ontstaan?   Nee

 Ja

 Onbekend

2.24.1 If 'Zijn er complicaties t.g.v. COVID ontstaan?' is equal to
'Ja' answer this question: 
Zo ja, welke complicaties  

 Trombo-embolische niet-neurologische
complicaties (longembolie, diep veneuze
trombose)

 Respiratoir falen

 Cardiale of cardiovasculaire complicaties
(hartritmestoornissen, shock)

 Nierfunctiestoornissen

 Neurologische complicaties (encefalopathie,
cerebrovasculair accident, Guillain-Barré
syndroom)

 Inflammatoire complicaties

2.23.1 If 'Andere neuropsychiatrische manifestaties of toename
van reeds bestaande psychiatrische symptomen bij
COVID-19-infectie?' is equal to 'Achterdocht' answer this
question: 
Overige neuropsychiatrische verschijnselen  

Medicatie en behandeling

2.25 Medicatie gegeven voor (verdenking op) COVID-19?   Nee

 Ja

 Onbekend

2.25.1 If 'Medicatie gegeven voor (verdenking op) COVID-19?' is
equal to 'Ja' answer this question: 
Welke soort medicatie is gegeven voor de verdenking op
COVID-19?  

 Paracetamol

 Chloroquine

 Remdisivir

 Anakinra

 Andere medicatie

2.25.1.1 If 'Welke soort medicatie is gegeven voor de verdenking
op COVID-19?' is equal to 'Andere medicatie' answer this
question: 
Andere medicatie gegeven voor (verdenking van) COVID-19
infectie  

2.26 Toediening van extra zuurstof noodzakelijk   Nee

 Ja

 Onbekend

2.26.1 If 'Toediening van extra zuurstof noodzakelijk' is equal to
'Ja' answer this question: 
Zuurstof toegediend middels intubatie  

 Nee

 Ja

 Onbekend
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2.27 Waren er behandelbeperkingen afgesproken voor deze
patiënt?  

 Nee

 Niet reanimeren

 Niet beademen (en niet reanimeren)

 Geen IC-opname (en niet beademen, niet
reanimeren)

 Geen ziekenhuisopname

 Onbekend

 Anders, nl.

2.28 Ziekenhuisopname geïndiceerd voor COVID infectie   Nee

 Ja, zonder opname op de IC

 Ja, met opname op de IC

 Ja, maar niet opgenomen

 Onbekend

2.27.1 If 'Waren er behandelbeperkingen afgesproken voor deze
patiënt?' is equal to 'Anders, nl.' answer this question: 
Andere behandelbeperkingen  

2.29.1 If 'opname ja nee' is equal to '1' answer this question: 
Wat is de opnameduur in dagen? Gebruik missing optie bij
het wieltje indien onbekend  

2.28.1 If 'Ziekenhuisopname geïndiceerd voor COVID infectie' is
equal to 'Ja, met opname op de IC' answer this question: 
Hoeveel dagen was de patiënt opgenomen op de IC?  

2.28.2 If 'Ziekenhuisopname geïndiceerd voor COVID infectie' is
equal to 'Ja, maar niet opgenomen' answer this question:
Reden niet opgenomen:  

Bevindingen psychiatrisch consult

2.30 If 'Type psychiatrische behandeling patiënt' is equal to
'Consultatie (bv. ziekenhuis, verpleegtehuis of
huisartsenpraktijk)' answer this question: 
Reden van consult  
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2.31 If 'Type psychiatrische behandeling patiënt' is equal to
'Consultatie (bv. ziekenhuis, verpleegtehuis of
huisartsenpraktijk)' answer this question: 
Conclusie van het consult  

 Angststoornis

 Depressieve stemmingsstoornis

 Bipolaire stemmingsstoornis

 Psychotische stoornis

 Trauma gerelateerde stoornis

 Dwangstoornis

 Persoonlijkheidsstoornis

 Cognitieve stoornis

 Verstandelijke beperking

 Ontwikkelingsstoornis

 Dementie

 Overige

2.31.1 If 'Conclusie van het consult' is equal to 'Overige' answer
this question: 
Overige psychiatrische aandoeningen  

2.32 If 'Type psychiatrische behandeling patiënt' is equal to
'Consultatie (bv. ziekenhuis, verpleegtehuis of
huisartsenpraktijk)' answer this question: 
Ingezette psychiatrische behandeling  

 Geen

 Niet-medicamenteus

 Medicamenteus

 Zowel niet-medicamenteus als
medicamenteus

2.32.1 If 'Ingezette psychiatrische behandeling' is not equal to
'Geen' answer this question: 
Beschrijving ingezette psychiatrische behandeling  

2.33 If 'Type psychiatrische behandeling patiënt' is equal to
'Consultatie (bv. ziekenhuis, verpleegtehuis of
huisartsenpraktijk)' answer this question: 
Veranderde labwaardes  

2.34 If 'Type psychiatrische behandeling patiënt' is equal to
'Consultatie (bv. ziekenhuis, verpleegtehuis of
huisartsenpraktijk)' answer this question: 
Leidde de interactie tussen psychopharmaca en COVID
medicatie tot bijwerkingen?  

 Nee

 Ja

 Niet van toepassing

 Onbekend

2.35 If 'Type psychiatrische behandeling patiënt' is equal to
'Consultatie (bv. ziekenhuis, verpleegtehuis of
huisartsenpraktijk)' answer this question: 
Is er een cognitieve symptomen vragenlijst afgenomen?  

 Nee

 Ja

 Onbekend
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2.35.1 If 'Is er een cognitieve symptomen vragenlijst
afgenomen?' is equal to 'Ja' answer this question: 
Welke cognitieve symptomen vragenlijst is afgenomen?  

 MMSE

 MOCA

 Anders, nl

2.35.1.1 If 'Welke cognitieve symptomen vragenlijst is
afgenomen?' is equal to 'MMSE' answer this question: 
Datum MMSE 

   (dd-mm-yyyy)

2.35.1.2 If 'Welke cognitieve symptomen vragenlijst is
afgenomen?' is equal to 'MMSE' answer this question: 
Score MMSE 

2.35.1.3 If 'Welke cognitieve symptomen vragenlijst is
afgenomen?' is equal to 'MOCA' answer this question: 
Datum MOCA 

   (dd-mm-yyyy)

2.35.1.4 If 'Welke cognitieve symptomen vragenlijst is
afgenomen?' is equal to 'MOCA' answer this question: 
Score MOCA 

2.35.1.5 If 'Welke cognitieve symptomen vragenlijst is
afgenomen?' is equal to 'Anders, nl' answer this
question: 
Datum andere cognitieve vragenlijst  

   (dd-mm-yyyy)

2.35.1.6 If 'Welke cognitieve symptomen vragenlijst is
afgenomen?' is equal to 'Anders, nl' answer this
question: 
Naam andere cognitieve vragenlijst  

2.35.1.7 If 'Welke cognitieve symptomen vragenlijst is
afgenomen?' is equal to 'Anders, nl' answer this
question: 
Score op andere cognitieve vragenlijst  

2.35.1.8 If 'Welke cognitieve symptomen vragenlijst is
afgenomen?' is equal to 'Anders, nl' answer this
question: 
Datum andere cognitieve vragenlijst  

   (dd-mm-yyyy)

2.35.1.9 If 'Welke cognitieve symptomen vragenlijst is
afgenomen?' is equal to 'Anders, nl' answer this
question: 
Naam andere cognitieve vragenlijst  

2.35.1.10 If 'Welke cognitieve symptomen vragenlijst is
afgenomen?' is equal to 'Anders, nl' answer this
question: 
Score op andere cognitieve vragenlijst  

2.36 If 'Type psychiatrische behandeling patiënt' is equal to
'Consultatie (bv. ziekenhuis, verpleegtehuis of
huisartsenpraktijk)' answer this question: 
Is er een angst/stemming symptomen vragenlijst afgenomen?

 Nee

 Ja

 Onbekend
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2.36.1 If 'Is er een angst/stemming symptomen vragenlijst
afgenomen?' is equal to 'Ja' answer this question: 
Welke angst/stemming symptomen vragenlijst is afgenomen?

 HADS

 HDRS

 MADRS

 Anders, nl

2.36.1.1 If 'Welke angst/stemming symptomen vragenlijst is
afgenomen?' is equal to 'HADS' answer this question: 
Datum HADS  

   (dd-mm-yyyy)

2.36.1.2 If 'Welke angst/stemming symptomen vragenlijst is
afgenomen?' is equal to 'HADS' answer this question: 
Score HADS  

2.36.1.3 If 'Welke angst/stemming symptomen vragenlijst is
afgenomen?' is equal to 'HDRS' answer this question: 
Datum HDRS 

   (dd-mm-yyyy)

2.36.1.4 If 'Welke angst/stemming symptomen vragenlijst is
afgenomen?' is equal to 'HDRS' answer this question: 
HDRS score 

2.36.1.5 If 'Welke angst/stemming symptomen vragenlijst is
afgenomen?' is equal to 'MADRS' answer this question: 
Datum MADRS  

   (dd-mm-yyyy)

2.36.1.6 If 'Welke angst/stemming symptomen vragenlijst is
afgenomen?' is equal to 'MADRS' answer this question: 
MADRS score  

2.36.1.7 If 'Welke angst/stemming symptomen vragenlijst is
afgenomen?' is equal to 'Anders, nl' answer this
question: 
Datum andere angst/stemming vragenlijst  

   (dd-mm-yyyy)

2.36.1.8 If 'Welke angst/stemming symptomen vragenlijst is
afgenomen?' is equal to 'Anders, nl' answer this
question: 
Naam andere angst/stemming vragenlijst  

2.36.1.9 If 'Welke angst/stemming symptomen vragenlijst is
afgenomen?' is equal to 'Anders, nl' answer this
question: 
Score op andere angst/stemming vragenlijst  

2.36.1.10 If 'Welke angst/stemming symptomen vragenlijst is
afgenomen?' is equal to 'Anders, nl' answer this
question: 
Datum andere angst/stemming vragenlijst  

   (dd-mm-yyyy)

2.36.1.11 If 'Welke angst/stemming symptomen vragenlijst is
afgenomen?' is equal to 'Anders, nl' answer this
question: 
Naam andere angst/stemming vragenlijst  

2.36.1.12 If 'Welke angst/stemming symptomen vragenlijst is
afgenomen?' is equal to 'Anders, nl' answer this
question: 
Score op andere angst/stemming vragenlijst  



20-06-2022 16:50 CoviP

https://data.castoredc.com/print-crf/52409A38-2120-44BE-814B-F556DA666103?withHelpText=0&withAdditionalInfo=0&includeHiddenCalculat… 11/16

2.37 If 'Type psychiatrische behandeling patiënt' is equal to
'Consultatie (bv. ziekenhuis, verpleegtehuis of
huisartsenpraktijk)' answer this question: 
Nieuwe psychiatrische diagnose tgv COVID infectie  

2.38 If 'Type psychiatrische behandeling patiënt' is equal to
'Consultatie (bv. ziekenhuis, verpleegtehuis of
huisartsenpraktijk)' answer this question: 
Trauma-gerelateerde klachten ontwikkeld tgv COVID infectie  

 Nee

 Ja

 Onbekend

2.39 Is patient in quarantaine/isolatie geweest?   Nee

 Ja

 Onbekend

2.39.1 If 'Is patient in quarantaine/isolatie geweest?' is equal to
'Ja' answer this question: 
Type quarantaine/isolatie  

 In thuissituatie

 Binnen de instelling

 Binnen ziekenhuis

2.40 Was het noodzakelijk om vrijheidbeperkende maatregelen toe
te passen in kader van WGBO, WVGGZ, wet infectieziekten
bestrijding?  

 Nee

 Ja

 Onbekend

2.40.1 If 'Was het noodzakelijk om vrijheidbeperkende
maatregelen toe te passen in kader van WGBO, WVGGZ,
wet infectieziekten bestrijding?' is equal to 'Ja' answer
this question: 
Welke vrijheidsbeperkende maatregelen werden toegepast  

 obv WVGGZ

 obv WGBO

 obv wet infectieziektenbestrijding

 obv wet zorg en dwang

2.29.2 If 'opname ja nee' is equal to '1' answer this question: 
Wat is de uitkomst van de opname geïndiceerd voor COVID-
19?  

 Ontslag naar huis

 Transfer naar verpleeghuis

 Transfer naar revalidatiecentrum

 Transfer naar elders

 Onbekend

2.41 Is er sprake van een palliatief beleid bij ontslag?   Nee

 Ja

 Onbekend

2.42 Overleden   Nee

 Ja

2.42.1 If 'Overleden' is equal to 'Ja' answer this question: 
Overlijdensdatum  
Warning shown if field's value is larger than NOW:
'Overlijdensdatum kan niet in de toekomst liggen' 

   (dd-mm-yyyy)



20-06-2022 16:50 CoviP

https://data.castoredc.com/print-crf/52409A38-2120-44BE-814B-F556DA666103?withHelpText=0&withAdditionalInfo=0&includeHiddenCalculat… 12/16

3. PSY-COVID - Psychiatrische informatie
Number Question Answers

Was er bij de COVID geïnfecteerde patiënt sprake van...

Indien patiënt werd gezien via psychiatrisch consult, was er in de voorgeschiedenis sprake van:

3.1 Roken   Huidig roker

 Ooit gerookt

 Nooit gerookt

 Onbekend

3.2 Verslavingsstoornis   Nee

 Ja

 Onbekend

3.2.1 If 'Verslavingsstoornis' is equal to 'Ja' answer this
question: 
Welke verslavingsstoornis  

 Alcohol

 Cannabis

 Stimulantia

 Opioiden

 Sedativa

 GHB

 Overige drugs

3.2.1.1 If 'Welke verslavingsstoornis' is equal to 'Overige drugs'
answer this question: 
Overige drugs  

3.3 Huidige psychiatrische aandoening   Angststoornis

 Depressieve stemmingsstoornis

 Bipolaire stemmingsstoornis

 Psychotische stoornis

 Trauma gerelateerde stoornis

 Dwangstoornis

 Persoonlijkheidsstoornis

 Cognitieve stoornis

 Verstandelijke beperking

 Ontwikkelingsstoornis

 Dementie

 Overige
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3.3.1 If 'Huidige psychiatrische aandoening' is equal to
'Overige' answer this question: 
Overige psychiatrische aandoeningen  

3.4 Gebruik psychofarmaca   Nee

 Ja

 Onbekend

3.4.1 If 'Gebruik psychofarmaca' is equal to 'Ja' answer this
question: 
Type(n) psychofarmaca  

 Anxiolytica

 Antidepressiva

 Stemmingsstabilisator

 Antipsychoticum

 Sedativa

 Substitutiemedicatie

 Zuchtremmende medicatie

 Overig

3.4.1.1 If 'Type(n) psychofarmaca' is equal to 'Overig' answer
this question: 
Overige psychofarmaca  

4. PSY-COVID - Somatische voorgeschiedenis
Number Question Answers

4.1 Gewicht   Normaal gewicht

 Ondergewicht

 Overgewicht (BMI 25 - 29.9)

 Obesitas (BMI > 30)

 Onbekend

Chronische somatische aandoeningen

4.2 Chronische hartaandoeningen, waaronder aangeboren
hartaandoening (geen hypertensie)  

 Nee

 Ja

 Onbekend
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4.3 Hypertensie   Nee

 Ja

 Onbekend

4.4 Chronische longaandoeningen (geen astma)   Nee

 Ja

 Onbekend

4.5 Astma (gediagnosticeerd door arts)   Nee

 Ja

 Onbekend

4.6 Chronische nieraandoeningen   Nee

 Ja

 Onbekend

4.7 Matige of ernstige leveraandoeningen   Nee

 Ja

 Onbekend

4.8 Milde leveraandoeningen   Nee

 Ja

 Onbekend

4.9 Chronische neurologische stoornissen   Nee

 Ja

 Onbekend

4.10 Kwaadaardige tumor   Nee

 Ja

 Onbekend

4.11 Hematologische aandoeningen   Nee

 Ja

 Onbekend

4.12 AIDS/HIV   Nee

 Ja

 Onbekend

4.13 Afweerstoornissen   Nee

 Ja

 Onbekend
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4.14 Obesitas (gedefinieerd door clinici)   Nee

 Ja

 Onbekend

4.15 Ondervoeding   Nee

 Ja

 Onbekend

4.16 Diabetes met complicaties   Nee

 Ja

 Onbekend

4.17 Diabetes zonder complicaties   Nee

 Ja

 Onbekend

4.18 Dementie   Nee

 Ja

 Onbekend

4.19 Andere relevante risicofactoren   Nee

 Ja

 Onbekend

4.19.1 If 'Andere relevante risicofactoren' is equal to 'Ja' answer
this question: 
Specificeer andere risicofactoren  

Niet-chronische aandoeningen

4.20 Niet-chronische somatische aandoeningen   Nee

 Ja

4.20.1 If 'Niet-chronische somatische aandoeningen' is equal to
'Ja' answer this question: 
Welke niet-chronische aandoeningen  

4.21 Verminderde weerstand tegen infecties door
behandeling/medicatiegebruik met een effect op de afweer
(bv chemotherapie en/of bestraling, immunosuppressiva)  

 Nee

 Ja

 Onbekend

Medicatiegebruik
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4.22 Gebruikt steroïden   Nee

 Ja, chronisch

 Ja, als onderdeel van kuur

 Onbekend

4.23 Gebruikt ACE remmers   Nee

 Ja

 Onbekend

4.24 Gebruikt AT receptorantagonisten   Nee

 Ja

 Onbekend

5. PSY-COVID - Overige opmerkingen
Number Question Answers

5.1 Alle overige relevante en opvallende zaken / observaties die
mogelijk een rol hebben gespeeld bij het verloop van de
COVID-19 infectie die nog vermeld dienen te worden:  

Na vraag 5.1: Dank voor het invullen van de vragenlijst. U hoeft de lijst niet op te slaan, dit gebeurt automatisch.
U kunt nu een nieuw record starten. Mocht u vragen of opmerkingen hebben kunt u altijd contact opnemen voor
ondersteuning via corona@nnvp.net.


