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Testen op corona 
Blijf binnen als u klachten heeft die passen bij corona, zoals 
verkoudheid, een loopneus, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid 
of koorts, en doe een zelftest. Dit helpt tegen de verspreiding van 
het virus. Een zelftest kunt u kopen bij een drogist, apotheek of 
een supermarkt. Soms delen gemeenten de zelftesten gratis uit. 
Kunt u geen zelftest betalen? Informeer dan bij de gemeente waar u 
zelftesten kunt halen. Zit u op school of studeert u? Informeer dan 
bij uw onderwijsinstelling waar u zelftesten kunt halen. 

Testuitslag 

Negatief
Is de uitslag van uw zelftest negatief, 
dan mag u naar buiten. Blijft u (milde) 
klachten houden? Doe dan de volgende 
dag opnieuw een zelftest. Het kan zijn dat 
u toch het coronavirus heeft, zelfs als de 
uitslag negatief is.

Positief met klachten
Heeft u een positieve test met 
klachten (koorts, hoesten, keelpijn of 
neusverkouden)? 
Blijf dan thuis in isolatie voor maximaal 
10 dagen, geteld vanaf de datum dat u 
klachten kreeg. 
U kunt eerder uit isolatie als u 24 uur 
geen van deze klachten meer heeft en 
het minimaal 5 dagen geleden is dat de 
klachten begonnen. 

Positief zonder klachten
Ga dan in isolatie voor 5 dagen, geteld 
vanaf de testdatum. 
Heeft u een positieve test zonder klachten 
maar krijgt u tijdens de isolatie toch last 
van klachten die horen bij corona, dan 
gaat er een nieuwe isolatieperiode in vanaf 
het moment dat de klachten begonnen. 
Ga dan in isolatie voor maximaal 10 dagen. 
U kunt eerder uit isolatie als u 24 uur 
geen klachten meer heeft en het minimaal 
5 dagen geleden is dat de klachten zijn 
begonnen.

Hoe lang in moet ik thuisblijven in isolatie? 
Lees op www.mijnvraagovercorona.nl een advies over uw 
persoonlijke situatie.

Laat aan de mensen die u de afgelopen dagen hebt gezien, weten 
dat u corona heeft. Dan kunnen zij testen of zij ook besmet zijn met 
het coronavirus. 

Heeft u vragen over corona?

•  www.government.nl/topics/c/coronavirus-

covid-19/coronavirus-test (Engels)

•  www.mijnvraagovercorona.nl

•  www.government.nl/topics/coronavirus-

covid-19 (Engels)

•  www.pharos.nl/coronavirus 

(verschillende talen)

•  www.corona.steffie.nl (verschillende talen)

•  www.refugeehelp.com/get-help/category/

health-care (Engels, Oekraïens en Russisch)

•  www.rijksoverheid.nl/corona
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