
alleen samen   krijgen we

corona onder controle

• Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn

• Benauwdheid
• Hoesten
• Verhoging tot 38 graden Celsius of koorts
• Plotseling verlies van reuk of smaak

Heb je 1 of meer
van de volgende klachten?

Laat je testen en blijf thuis tot 
de uitslag bekend is. Dit geldt 
ook voor mensen met cruciale 
beroepen of die werken in 
vitale processen.

Blijkt uit de test dat je besmet 
bent met het coronavirus? 

Bron: https://www.rivm.nl/coronavirus-
covid-19/testen 

Je huisgenoot kan zich laten 
testen. Het hele gezin/ 
huishouden moet thuisblijven 
tot de uitslag van de test 
bekend is. 

Blijkt uit de test dat je huis-
genoot besmet is met het 
coronavirus?

Volg de instructies die in de brief van de GGD staan: Blijf thuis, je moet 
14 dagen in quarantaine (na het laatste contactmoment). Overleg met 
je leidinggevende of er werkzaamheden zijn die je vanuit huis kunt 
oppakken.

Bron: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen 

Je mag pas weer werken als je 
24 uur geen klachten hebt en 
het minimaal 7 dagen geleden 
is dat je ziek werd.  Bij een 
verminderde weerstand** 
is dit 14 dagen.    

Bron: https://www.rivm.nl/coronavirus-co-
vid-19/ziekte

Weet je dat je in nauw* 
contact bent geweest 
met iemand bij wie het 
coronavirus is vastgesteld?

Je mag gewoon werken. 

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Woon je in huis met 
iemand die koorts heeft 
en/of het benauwd heeft?

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/coronavirus-covid-19/
ondernemers-en-bedrijven/werkgevers-
en-ondernemers

Bron: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte#Symptomen

Beslisboom
wel of niet
werken

medewerkers

Deze beslisboom is inhoudelijk 
afgestemd met het RIVM. 



Aanvullende informatie

alleen samen   krijgen we

corona onder controle

* Definitie
contacten

 (Bon: https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco)

Contacten worden onderscheiden in drie 
categorieën: 1. huisgenoten, 2. overige nauwe 
contacten en 3. overige contacten. Het gaat 
hierbij altijd om contact in de besmettelijke 
periode. Deze start 2 dagen voordat de klachten 
zijn begonnen en loopt door tot 24 uur na de 
laatste klachten (en minimaal 7 dagen na de 
eerste klachten).

1. Huisgenoten zijn contacten die in dezelfde 
woonomgeving leven en langdurig op 
minder dan 1,5 meter afstand contact 
hadden met de patiënt.

2. Overige nauwe contacten zijn personen die 
langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 
meter afstand contact hadden met de 
patiënt tijdens de besmettelijke periode. In 
omstandigheden waarbij er een zogenaam-
de hoogrisicoblootstelling was van korter 
dan 15 minuten (bijvoorbeeld in het gezicht 
hoesten, of direct fysiek contact zoals 
zoenen) wordt deze persoon ook als ‘overig 
nauw contact’ beschouwd.

3. Overige (niet nauwe) contacten zijn perso-
nen die langdurig contact (langer dan 15 
minuten) hadden met de patiënt op meer 
dan 1,5 meter afstand in dezelfde ruimte, 
bijvoorbeeld op kantoor, in de klas of tijdens 
vergaderingen. 

** Definitie
  verminderde weerstand

 (Bon: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen)

Volwassenen met bepaalde  onderliggende 
aandoeningen hebben ook een groter risico op 
een ernstig beloop van COVID-19. Het gaat om 
(één van) de volgende  aandoeningen:

• Mensen met chronische luchtweg- of 
longproblemen die  onder behandeling van 
een longarts zijn.

• Chronische hartpatiënten die daardoor in 
aanmerking komen voor een griepprik.

• Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld 
zijn en/of met complicaties. 

• Mensen met een nierziekte die moeten 
dialyseren of wachten op een niertransplan-
tatie. 

• Mensen met een verminderde weerstand 
tegen infecties doordat zij medicijnen 
gebruiken voor een auto-immuunziekte en 
mensen die een orgaan of stamceltransplan-
tatie hebben ondergaan. Mensen die geen 
milt hebben of een milt die niet functioneert 
en mensen die een bloedziekte hebben. 
Mensen met een verminderde weerstand 
doordat ze weerstand verlagende medicijnen 
nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 
maanden na chemotherapie en/of bestraling. 
Mensen met ernstige afweerstoornissen 
waarvoor zij behandeling nodig hebben van 
een arts. 

-
cientievirus -infectie die (nog) niet onder 
behandeling zijn van een arts of met een 

-

<200/mm2. 
• Mensen met ernstige leverziekte. 
• Mensen met zeer ernstig overgewicht.


