
Heb je COVID-19 klachten?
 Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
 Hoesten
 Benauwdheid
 Verhoging of koorts
 Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Laat je testen en blijf tot 
de uitslag bekend is thuis

JA

Bestaan je klachten ook uit koorts (38 graden 
Celsius of hoger) en/of benauwdheid?

Ook huisgenoten blijven 
binnen tot testuitslag 

bekend is.

JA

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.

JA

Je kunt weer veilig naar school/
werk! 

Blijf goed de hygiëne maatregelen 
opvolgen: was regelmatig je handen, 
hoest en nies in je elleboog, gebruik 

papier(zak)doekjes.

NEE

Je moet thuis in isolatie 
uitzieken en het advies van de 

GGD opvolgen.

NEE

Huisgenoten gaan 10 dagen in 
thuisquarantaine. Als zij klachten 

krijgen die lijken op corona 
moeten zij zich ook laten testen.

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: was regelmatig je handen, 
hoest en nies in je elleboog, gebruik 

papier(zak)doekjes.

JA
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Had je klachten op het 
moment van testen?

JA

Je moet 72 uur (3
dagen) vanaf de testafname 

thuisblijven in isolatie, dit 
geldt ook voor je huisgenoten. 

Volg advies van GGD op.

NEE

Ontwikkelen er binnen de 
72 uur (3 dagen) na 

testafname klachten?

JA

NEE
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