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Woon je in huis 
met iemand die 
1 of meer van 
bovenstaande 

klachten heeft? 

Zijn het milde klachten? Doe 
een zelftest. Geeft jouw 

zelftest een positief resultaat, 
maak dan alsnog een afspraak 

bij de GGD. 
 

Maak in alle andere gevallen 
een afspraak bij de GGD en 

laat je daar testen.  
 

Blijf thuis tot de uitslag 
bekend is.  

 
Blijkt uit de test dat je besmet 

bent met het coronavirus? 
 

Bron: Rijksoverheid.nl 
 

Je huisgenoot moet zich laten 
testen. 

 
 
 

Blijkt uit de test dat je 
huisgenoot besmet is met het 

coronavirus? 

Was je minstens 15 minuten per 
dag (bij elkaar opgeteld en 1,5 

meter of minder) bij iemand in de 
buurt die besmettelijk was? 

 
Of was je minder dan 15  

minuten dichtbij, maar heb je wel 
met die persoon gezoend, 

geknuffeld of heeft deze persoon 
vlakbij jou gehoest? 

 
Dan heb je een verhoogde kans 
om besmet geraakt te zijn met 

het coronavirus. 

Houd je aan de regels van thuisquarantaine* en volg de 
instructies van de GGD  

 

Overleg met je leidinggevende of er werkzaamheden zijn die je 
vanuit huis kunt oppakken. 

 
*Let op: er gelden andere quarantaineregels bij een huisgenoot of 

nauw contact met corona. 

Je mag 
gewoon 
werken 

Heb je 1 of meer van de volgende 
klachten? 

 

• Verkoudheidsklachten zoals 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn 

• Hoesten 

• Benauwdheid 

• Verhoging of koorts 
• Plotseling verlies van reuk en/of smaak 

(zonder neusverstopping) 
 

Houd je aan de regels van 
thuisquarantaine. 

 
Soms moet je 10 dagen in 

quarantaine (thuisblijven). Of dat 
moet, ligt aan jouw situatie. In 

veel gevallen kan je de 
quarantaine verkorten door op 

dag 5 een GGD-test te laten doen. 
Is de uitslag negatief? Dan stopt 

de quarantaine. 
 

Volg de instructies van de 
GGD. 

 
Overleg met je leidinggevende of er 
werkzaamheden zijn die je vanuit 

huis kunt oppakken. 

 
 

Beslisboom 
Wel of niet  
naar het werk? 

Nee Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nee 

Nee 

Nee Nee Ja 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte
http://www.sfzz.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus/situaties-wel-of-geen-gebruik-zelftest
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven/werkgevers-enondernemers
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine
https://www.cnvvakmensen.nl/
https://www.fnv.nl/cao-sector/sport-bewegen
http://www.wzz.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine

