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Met deze coronatips 
de lente in

Klachten? Blijf thuis en doe een (zelf)test

Was vaak je handen en nies in je elleboog

Zorg voor voldoende frisse lucht

Haal je vaccin of boosterprik
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Een zelftest is een coronatest die je zelf thuis gebruikt, voor de zeker-
heid als je ergens naartoe gaat of als je klachten hebt. Ook als je volledig 
bent gevaccineerd of al corona hebt gehad, kun je een zelftest gebruiken.

Waarom een zelftest?
Mensen die ernstig ziek kunnen worden van corona zijn overal. Het kan 
jouw buurvrouw zijn of het vriendje van je kind. Aan de buitenkant is dat 
lang niet altijd te zien. Iemand die heel gezond lijkt kan een aandoening 
hebben die hem of haar gevoelig maakt voor corona. 
Corona is niet weg en dus blijft het van belang om deze mensen te 
beschermen. Dat beschermen kun je doen door een zelftest te doen. 

Wanneer is het verstandig om een zelftest te doen?
Het is verstandig om een zelftest te doen, als:
• je naar een bijeenkomst gaat met meerdere mensen
• op bezoek gaat bij kwetsbare personen 
• als je in contact bent geweest met iemand die corona blijkt te hebben 
• je zelf klachten hebt die passen bij corona
• je terugkomt van een buitenlandse reis
• je werkt op een plek met mensen met een verhoogd risico op een 

ernstig beloop.

Wat te doen als de zelftest positief is? 
Is de uitslag positief? Maak dan een afspraak voor een test bij de GGD en 
ga minimaal 5 dagen in isolatie. Je mag weer naar buiten als je de 
laatste 24 uur geen klachten hebt. Het is niet meer nodig om te testen 
als je geen klachten hebt. Dus leerlingen, studenten en onderwijsper-
soneel hoeven niet meer 2 keer per week preventief te testen voordat ze 
naar school of hun opleiding gaan.

Corona zelftest


