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Heb je klachten die passen bij het coronavirus? Laat je dan zo snel mogelijk testen.
Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar.

Voor meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronatest

Heb je milde klachten die passen bij het coronavirus?
Zoals verkoudheid, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging, of 
plotseling verlies van reuk of smaak.

Maak meteen een afspraak om 
je te laten testen

Bel direct je huisarts of 
de huisartsenpost

Ga niet naar de huisarts toe.

Van de arts hoor je wat je verder moet doen en waar je 
getest wordt. 

Heb je klachten en behoor je tot een risicogroep? Bel eerst je huisarts of behandelend arts. 
Welke risicogroepen zijn er? Kijk op: www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen.

Heb je ernstige klachten die passen bij het coronavirus? 
Zoals benauwdheid, hoge koorts, of je voelt je steeds zieker worden. 

Bel    0800-1202     voor een afspraak.
Houd je burgerservicenummer (BSN) bij de hand. 
Of maak online een afspraak:    rijksoverheid.nl/coronatest   
en log in met je DigiD. 

Blijf thuis. Ga alleen naar buiten om je te laten testen. 

Je hoe� niet te betalen voor de test.

Voor iedereen geldt:

Worden je klachten erger? 
Neem dan contact op met je huisarts.

Houd je aan de basisregels: 

•   Werk zoveel mogelijk thuis. 
•   Houd 1,5 meter afstand. 
•   Vermijd drukte. 
•   Was vaak je handen.
•   Hoest en nies in je elleboog.
•   Gebruik papieren zakdoekjes.

Je hebt niet het coronavirus

Blijf je aan de basisregels houden. 

Krijg je opnieuw klachten? Laat je 
dan weer testen of bel je huisarts.

De GGD bespreekt met jou wat jij en je 
huisgenoten moeten doen, zoals 10 dagen 
thuisblijven.

De GGD onderzoekt met wie je contact 
hebt gehad, en belt deze mensen.

Informeer zelf je huisarts, werkgever en/of 
bedrijfsarts.

Je hebt wel het coronavirus

Je wordt gebeld of je gaat naar de 
coronatest website voor de uitslag. 

Je hoort het resultaat van 
de test zo snel mogelijk. 

Blijf thuis totdat de 
uitslag bekend is

Schrijf alvast op met wie je de afge-
lopen dagen contact hebt gehad.


