
Corona beslisboom 
Weten wanneer je thuis 
moet blijven?
Doorloop de volgende stappen:

HEB JE ÉÉN 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)

WOON JE IN HUIS MET IEMAND 
DIE VERHOGING, KOORTS EN/OF 
BENAUWDHEID HEEFT?

Let op! Als je huisgenoot alleen verkoudheids-
klachten heeft, en dus geen verhoging, koorts 
en/of benauwdheid, dan hoef jij niet thuis te 
blijven.

BLIJF THUIS 

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

BLIJF THUIS 

Je huisgenoot moet 
zich laten testen. 
Het hele huis-
houden moet 
thuisblijven tot de 
uitslag van de test 
bekend is. 

Blijkt uit de test dat 
je huisgenoot 
besmet is met het 
coronavirus?

Ben je in nauw 
contact geweest 
met iemand die 
besmet is met het 
coronavirus (nauw 
contact betekent 
langerdan 15 
minuten op minder 
dan 1,5 meter 
afstand) en/of ben 
je de afgelopen 2 
weken in een 
gebied geweest met 
code oranje of 
rood?JE MAG WEER 

NAAR BUITEN

Als je 24 uur 
klachtenvrij bent.

BLIJF 
THUIS

Volg de richtlijnen 
van de GGD

JE MAG 
NAAR 
BUITEN

BLIJF 
THUIS
iedereen 
in het 
huis-
houden 
blijft thuis

JE MAG 
NAAR 
BUITEN

BLIJF 
THUIS
Op de 
site van 
het RIVM 
vind je 
meer info

KORTOM, IN DE VOLGENDE SITUATIES BLIJF JE THUIS:
- Je hebt klachten die passen bij corona
- Je hebt corona
- Je huisgenoot heeft verhoging, koorts en/of benauwdheid
- Je huisgenoot heeft corona
- Je bent dicht in de buurt geweest van iemand met corona (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter)
- Je komt terug uit een land waarbij in het reisadvies staat dat je in thuisquarantaine gaat

JAJA

JA

JA JA

NEE

NEE

NEE NEE

NEE

wijzigingen zijn voorbehouden door aanpassingen op landelijk / regionaal niveau van de richtlijn.
volg in alle gevallen ook de richtlijnen van de GGD.
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