
Heb je corona gerelateerde klachten?

 Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)

 Hoesten

 Benauwdheid

 Verhoging (tot 38 graden) of koorts (38 graden of hoger)

 Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping), 

spierpijn, diarree, overgeven, misselijkheid.

Laat je testen* 

en blijf tot de 

uitslag bekend is 

thuis

Ook huisgenoten blijven 

binnen tot testuitslag 

bekend is.

Huisgenoten hoeven 

niet binnen te blijven, 

tenzij zij klachten 

hebben.

Testuitslag
Positief 

= besmetting COVID-19 vastgesteld

Negatief

= geen COVID-19 infectie op 

testmoment

Je hoeft niet meer thuis te blijven ** 

en mag weer doen wat je normaal 

ook zou doen (bijv. werken of naar 

school). Ook wanneer de huidige 

klachten nog aanwezig zijn. 

Krijg je nieuwe klachten die kunnen 

passen bij infectie met COVID-19 of 

zijn je klachten verergerd nadat je 

getest bent?

Blijf thuis en 

maak opnieuw 

een 

testafspraak.

Je kunt weer veilig 

naar school/werk! **

Blijf goed de hygiëne 

maatregelen 

opvolgen.

NEE Je moet thuis in isolatie 

uitzieken en het advies van 

de GGD opvolgen.

Ben je 24-uur klachtenvrij én 

is het minimaal 7 dagen 

geleden dat je ziek werd?

Je kunt weer veilig naar school/

werk! **

Blijf goed de hygiëne 

maatregelen opvolgen.

JA
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Had je klachten op het 

moment van testen?

JA

Je moet in ieder geval 5 dagen 

vanaf de testafname thuisblijven in 

isolatie, Volg advies van GGD op.

NEE
Ontwikkelen er binnen de 5 

dagen na testafname 

klachten?

NB Dit is een levend document. Houd in de gaten of dit de meest actuele versie is.

JA

Alleen koorts of 

benauwdheid zonder 

andere corona 

gerelateerde klachten?

Welke corona gerelateerde klachten heb je?

Alleen milde klachten: neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 

verhoging en/of plotseling verlies van reuk 

of smaak.

Koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of 
benauwdheid naast andere corona 
gerelateerde klacht(en)

* Uitzondering op testbeleid:  

kinderen van 0 t/m 3 of 4 jaar 

(nog niet op basisschool): 

Kinderen tot 4 jaar mogen wel 

naar de opvang als zij 

verkoudheidsklachten hebben. 

Maar bij zware klachten, zoals 

veel hoesten, koorts of 

benauwdheid blijven zij thuis. 

NEE

*** Thuisquarantaine 

verkorten: door vanaf dag 5 na 

laatste contact met positief 

getest persoon te laten testen 

met een PCR test (geen 

sneltest). Voor kinderen t/m 6 

jaar kan dit, indien beschikbaar, 

d.m.v. een speekseltest. Bij 

negatieve uitslag eindigt de 

thuisquarantaine, wel blijven 

letten op klachten tot 14 dagen.

JA

JA

Huisgenoten en nauwe 

contacten gaan 10 dagen in 

thuisquarantaine***. Als zij 

klachten krijgen die lijken op 

corona moeten zij zich ook 

laten testen.

** MITS: 

 Je geen nauw contact (cat. 2) hebt gehad 

met iemand met corona.

 Niemand in het huishouden op dit moment 

(of in de afgelopen 10 dagen) corona heeft 

(gehad).

 Niemand in het huishouden op dit moment 

koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of 

benauwdheid heeft naast andere corona 

gerelateerde klacht(en)

 Je niet uit oranje/rood gebied komt? (kijk op 

www.nederlandwereldwijd.nl voor het 

actuele overzicht). In dat geval moet je 10 

dagen in thuisquarantaine.

 Je geen notificatie gekregen hebt via de 

Coronamelder-app.

Je mag naar 

school, 

MITS** 

NEE
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