
Let op: voor kinderen t/m 12  gelden andere regels 
voor testen en quaranataine. Kijk voor meer info op 
rijksoverheid.nl/coronaregels-gezinnen

•    Je hebt geen corona.  
•    Als je op de 5e dag of later 

bent getest, mag je weer 
naar buiten.    

•    Liet je je eerder testen, dan 
moet je nog een keer testen 
op de 5e dag om naar 
buiten te kunnen (als de 
testuitslag negatief is). 

•    Vermijd uit voorzorg 
contact met kwetsbare 
mensen t/m de 10e dag. 

JA NEE 

NEE 

NEE 

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/quarantaine 

of bel 0800-1351 

5 januari 2021

Wanneer testen en in quarantaine? 
Voor iedereen vanaf 13 jaar

NEE 

Kom je terug uit buitenlands risicogebied? 

* Klachten die passen bij corona zijn: verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, 
benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk, smaak of beide (zonder neusverstopping).

Heb je klachten die passen 
bij corona?*

Heeft iemand bij jou in 
huis naast milde 
klachten ook koorts of 
benauwdheid? 

Is het een klein kind (t/m groep 2 
basisschool) dat geen contact heeft 
gehad met iemand met corona? 

Je hoeft niet thuis te 
blijven en je hoeft ook 
niet getest te worden. 

• Je hebt geen corona.  
• Je mag weer naar 

buiten als je gezond -
heid dat toelaat.  

Is de uitslag positief?

Blijf thuis en laat je zo snel 
mogelijk testen. Huisgenoten 
blijven ook thuis als je naast 
milde klachten ook last hebt 
van koorts of benauwdheid. 

•    Je hebt corona.  
•    De GGD vertelt wat je moet 

doen.  
•    Ga thuis in isolatie.  
•    Je huisgenoten moeten in 

quarantaine.  

NEE JA JA NEE 

Heb je klachten die passen bij corona?*

Heb je een huisgenoot met corona of heb je 
nauw contact gehad met iemand met corona?  
Of kreeg je een melding van de CoronaMelder app? 

Testen op corona? 
rijksoverheid.nl/coronatest 

of bel 0800-1202 

•    Ga tot 10 dagen na het 
laatste risicovolle contact in 
quarantaine. 

•    Je kunt je op de 5e dag van je 
quarantaine laten testen als 
je een instructie krijgt van de 
GGD of de CoronaMelder 
app. 

•    Is de uitslag negatief? Dan 
mag je weer naar buiten. 
Vermijd uit voorzorg contact 
met kwetsbare mensen t/m 
de 10e dag. 

•    Krijg je klachten?* Blijf thuis 
en laat je zo snel mogelijk 
(opnieuw) testen. 

•    Ga 10 dagen in quarantaine.  
•    Krijgt je klachten? laat je dan 

z.s.m. testen.  
•    Let op: Ook als de test 

negatief is maak je de 
quarantaineduur af want je 
kunt nog corona ontwikkelen 

Blijf thuis en laat je testen! 
LET OP: Heb je naast  milde 
klachten ook last van koorts of 
benauwdheid? Dan  blijven 
ook jouw huisgenoten thuis 
tot je de testuitslag hebt. 
 

•    Blijft thuis totdat je 
huisgenoot de 
testuitslag heeft.  

•    Krijg je klachten?* Laat 
je dan zo snel mogelijk 
testen. 

JA 

JA 

JA 

NEE 

Is de uitslag positief?JA NEE 

JA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine?utm_campaign=coronavirus&utm_source=rijksoverheid.nl/coronaregels-gezinnen&utm_medium=redirect
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine?utm_campaign=coronavirus&utm_source=rijksoverheid.nl/quarantaine&utm_medium=redirect
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken?utm_campaign=coronavirus&utm_source=rijksoverheid.nl/coronatest&utm_medium=redirect

