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Huisgenoot met klachten 
gaat in afwachting van de 
test en de uitslag in 
isolatie. 

Huisgenoten letten goed op 
eventuele klachten en gaan 
verantwoordelijk om met 
sociale contacten. Je bent 
immers in nauw contact 
met een mogelijke 
corona-patiënt geweest!

Ontwikkel je klachten ? 
Maak dan gelijk een 
afspraak voor een test 
via 0800-1202!

Ook jij gaat nu preventief 
in isolatie tot de uitslag 
van je test.

Positieve huisgenoot blijft 
in isolatie. Maak zo 
mogelijk een corona WC 
en douche.

Huisgenoten gaan in 
thuisquarantaine en laten 
zich zo snel mogelijk 
testen, ook als ze (nog) 
geen klachten hebben ( 
0800-1202). Probeer 
onderling zoveel mogelijk 
1.5 meter afstand te 
houden. Een goede hygiëne 
is in deze situatie 
extra belangrijk. 

Als je na 5 dagen nog steeds 
klachtenvrij bent, kun je je 
opnieuw laten testen. Als de 
uitslag dan weer negatief is, 
mag je je quarantaine 
voortijdig beëindigen.

Huisgenoot wordt getest Huisgenoot positief is

Nauwe contacten zijn personen die 
langer dan 15 minuten op minder dan 
1,5 meter afstand contact hebben 
gehad met de patiënt tijdens de 
periode van klachten of de 48 uur 
daarvoor. Huisgenoten zijn altijd nauwe 
contacten.

Let op : zijn deze klachten benauwdheid of 
koorts boven de 38.5 graden ? Dan moet het 
hele huis al wel uit voorzorg in quarantaine. 

Wanneer testen?
De isolatieperiode begint vanaf de eerste ziektedag en duurt minstens 
7 dagen. Pas als je 24 uur klachtenvrij bent mag je er weer uit. 
Moeheid, hoofdpijn en smaak -of reukverlies tellen na die 7 dagen niet 
meer mee  als klachten.

Je mag je kamer niet verlaten, laat je huisgenoten eten naar je kamer 
brengen. Gebruik als dat mogelijk is een eigen WC of douche.

Er mag niemand bij je op bezoek komen behalve voor medische hulp.

IsolatieThuis Quarantaine
Je moet 10 dagen thuisblijven, deze periode gaat in sinds het laatste 
contact met je positief geteste huisgenoot.

Je mag niet naar buiten, laat anderen boodschappen voor je doen. Je mag 
wel in de tuin of op je balkon zitten.

Laat je zo snel mogelijk testen, ook als je geen klachten hebt. Ben je na 5 
dagen nog steeds klachtenvrij, dan kun je een nieuwe test aanvragen. Is 
de uitslag weer negatief dan mag je je quarantaine beëindigen.

Er mag niemand bij je op bezoek komen, behalve voor medische hulp.

Als huisgenoot laat je je dus testen, wanneer: 

Je klachten krijgt, zeker als een huisgenoot in afwachting van een 
testuitslag is ( 0800-1202).

Zo snel mogelijk nadat bekend wordt dat een huisgenoot positief getest is.

Na vijf klachtenvrije dagen om te zien of je je quarantaine voortijdig kunt 
stoppen.

Ook als je vervroegd uit quarantaine mag, kun je nog tot dag 14 na het 
laatste contact klachten krijgen ( maximale incubatietijd). Het is dus 
verstandig om ook zonder klachten tot die veertiende dag af te zien van 
een sociaal evenement of een bezoek aan je (groot)ouders.


