
Systematic citizen reported outcomes

• Citizens access a URL with a questionnaire administered in the preferred language where citizens provide basic informa-
tion such as demographics, recent travel and contact history, symptoms and comorbidities.

Information is used for screening for COVID -19 and generate a risk score within the system

There are 3 recommendations generated in the system based on the risk score
a. If high risk citizen: Visit a health facility
b. If medium risk citizen : Monitor your health and symptoms
c. If low risk citizen:  No action needed

The questionnaires are accessible on all devices with user friendly interfaces

•

•

COVID-19 screening

•

Evaluate citizen responses to COVID-19 screening surveys powered by Philips Questlink

Citizen shows 
symptoms

Answers COVID-19
screening questionnaire

Completes questionnaire
and gets a recommendation

Low-risk
No action 

needed

Dashboard and reports
for government

COVID-19 
screening & follow-up 

Factsheet
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Screen en volg patiënten met 
COVID-19 symptomen op afstand 

  

 

A. Hoog risico: 
patiënt wordt door zorgverlener 
gevraagd contact op te nemen  
met ziekenhuis of huisarts 

B. Gemiddeld risico: 
patiënt wordt gevraagd door 
zorgverlener om zijn eigen 
gezondheid en symptomen in de 
gaten te houden met online surveys  

 C. Laag risico:
 zorgverlener bepaalt dat er geen
actie nodig is van de patiënt

COVID-19
Screening and insights

A wellness initiative by Philips

Systematic citizen reported outcomes

• Citizens access a URL with a questionnaire administered in the preferred language where citizens provide basic informa-
tion such as demographics, recent travel and contact history, symptoms and comorbidities.

Information is used for screening for COVID -19 and generate a risk score within the system

There are 3 recommendations generated in the system based on the risk score
a. If high risk citizen: Visit a health facility
b. If medium risk citizen : Monitor your health and symptoms
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Evaluate citizen responses to COVID-19 screening surveys powered by Philips Questlink
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of daily monitoring 
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Response rate 
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Patients in monitoring
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Complaints

average amount of days complaints sustain

4 days
average amount of days patients have a fever
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0

20

40

60

80

100

am
o

u
nt

 o
f p

at
ie

nt
s

16-03

Today

15-0314-0313-0312-0311-0310-03

patients stopped monitoring for 2 days or morepatients monitored

Monitoring participation past 7 days

0

10

20

30

40

50

am
o

u
nt

 o
f p

at
ie

nt
s

7 146 135 124 113 102 91 8

Complaints over days

0

20

40

60

80

100

am
o

u
nt

 o
f p

at
ie

nt
s

16-03

Today

15-0314-0313-0312-0311-0310-03

condition improvedcondition worse  condition stable

Health condition past 7 days

Dashboard en rapportage voor professionals
Rondt survey af en krijgt 
een actie van de zorgverlener

Laag risico
Geen actie 

nodig

Dashboards zorgen voor inzicht in de uitkomsten van 
de screening en follow-up.

Philips heeft een gestandaardiseerde COVID-19-
vragenlijst ontwikkeld die ziekenhuizen en zorggroepen 
helpt om patiënten op afstand te screenen. Patiënten 
rapporteren over hun gezondheidstoestand met 
automatische online surveys op afstand. Door samen te 
werken met externe call centers kan het aantal 
onnodige ziekenhuisbezoeken of consulten mogelijk 
worden verminderd.

De zorgverlener geeft de patiënt toegang 
tot een online survey. Deze gaat onder meer in op 
demografische gegevens, reis- en contacthistorie, 
COVID-19-symptomen en chronische aandoeningen. 
Op basis van de resultaten van de COVID-19-survey 
deelt Philips VitalHealth QuestManager de patiënt in 
een specifieke risicogroep in.



Voordelen voor professional
•   Gestandaardiseerde COVID-19 survey om patiënten te betrekken en screenen 

vanaf thuissituatie patiënt. Voorkom mogelijk onnodige bezoeken aan uw 
zorginstelling:

•  Risk assessments op afstand met COVID-19 survey: leeftijd, geslacht, recente 
reizen, temperatuur, symptomen, contact besmette personen en meer

• Risk assessments op afstand voor consult: elke patiënt beoordelen op 
mogelijke symptomen en mogelijkheid aantal bezoeken terugbrengen

• Patiënten met milde symptomen tracken door dagelijks geautomatiseerd 
informatie verzamelen op relevante indicatoren, zoals lichaamstemperatuur   

•  Patiëntspecifieke communicatie inzetten op basis van survey resultaten, zoals 
advies contact opnemen met zorginstelling of toewijzing automatische follow-up 
questionnaires om gezondheidsstatus op afstand in de gaten te houden

•  Patiënt start survey via link op website van zorginstelling of door mail-link die 
zorgverlener stuurt

•  Mogelijkheid tot ontvangen flags voor patiënten die risico lopen op basis van 
gegeven antwoorden

•  Inzet van externe callcenters om de verwachte toestroom van patiënten mogelijk 
beter te managen en de juiste patiënten met zorg ondersteunen

•  COVID-19 dashboard met geanonimiseerde en geaggregeerde populatiegegevens 
en –inzichten zoals trends en variatie

•   Mogelijk druk op zorgfaciliteiten en zorgverleners te verlagen door focus op 
zorgbehoevende patiënten 

Voor meer informatie:
Philips VitalHealth
Zonneoordlaan 17
6718 TK EDE
Tel: +31 318 754700

E-mail: marketing.vitalhealth@philips.com 
www.philips.nl/vitalhealth

Neem 
contact op

Email voor vragen

De survey is
beschikbaar op
verschillende
apparaten
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