
QUARANTAINE OF ISOLATIE? 
WANNEER MOET JE IN QUARANTAINE OF ISOLATIE?

JE BENT ZELF PATIËNT JE HUISGENOOT IS PATIËNT JE ‘NAUW CONTACT’ IS PATIËNT
JE 

‘OVERIG CONTACT’ 
IS PATIËNT

Je bent positief 
getest MET 

klachten

Je bent positief 
getest ZONDER 

klachten

Je huisgenoot is 
positief getest 
MET klachten

Je huisgenoot is 
positief getest 

ZONDER klachten

Je contact is 
positief getest 
MET klachten

Je contact is 
positief getest 

ZONDER klachten

Je overig contact is 
positief getest, MET 
of ZONDER klachten 

Je moet minimaal 
7 dagen (+ 24 uur) 

in isolatie

Je moet minimaal 
72 uur (3 dagen) in 

isolatie

Jij moet 10 dagen 
in  quarantaine

Jij moet minimaal 
72 uur (3 dagen) in 

quarantaine

Jij moet 10 dagen 
in quarantaine

Jij moet minimaal 
72 uur (3 dagen) in 

quarantaine

Jij houdt je eigen 
gezondheid 14 

dagen in de gaten

Als je 24 uur geen 
klachten hebt en 
minimaal 7 dagen 
geleden ziek bent 

geworden, dan 
mag je uit isolatie

Heb je binnen 3 
dagen GEEN 

klachten? Dan mag je
uit isolatie

Krijg jij klachten?
Laat je dan testen

Krijgt je huis-
genoot toch 

klachten binnen 3 
dagen? Dan moet 

jij alsnog 10 dagen 
in quarantaine

Krijg jij klachten?
Laat je dan testen

Krijgt je ‘nauw 
contact’ toch 

klachten binnen 
dagen? Dan moet 

jij alsnog 10 dagen 
in quarantaine

Bij verminderde 
weerstand mini-
maal 14 dagen

Krijg je binnen 3 
dagen  WEL klach-
ten? Blijf in isolatie 

totdat je 24 uur 
geen klachten hebt  

en minimaal 7 
dagen geleden ziek 

bent geworden

Je huisgenoten 
gaan 10 dagen in 

quarantaine

Krijg jij klachten?
Laat je dan testen

Krijg jij klachten?
Laat je dan testen

* *

‘Nauw contact’ is iemand waarmee je meer dan een kwartier, binnen 1,5 meter bent geweest. *
‘Overig contact’ zijn alle contacten die buiten huisgenoot en ‘nauw contact’ vallen. *

Thuisisolatie: wat mag wel, wat mag niet?
Als je een positieve uitslag van de coronatest hebt gekregen, dan ben je patiënt. Je blijft strikt thuis. Je mag niet naar school, werk 
en ook niet naar de winkel voor een boodschap of naar buiten om de hond uit te laten. Ook voor de omgang met je huisgenoten zijn er 
strenge adviezen. Je blijft zoveel mogelijk in een eigen kamer. Je eet en slaapt daar, in je eentje. Je hebt zo weinig mogelijk contact met 
de andere mensen in huis. Je zorgt voor minimaal 1,5 meter afstand als je de kamer echt uit moet. 

Quarantaine: wat mag wel, wat mag niet?
Als je huisgenoot bent van een bewezen coronapatiënt, dan moet je strikt thuisblijven. Je mag alleen naar buiten op je eigen balkon of in 
je eigen tuin. Je mag dus geen boodschappen doen en ook niet de hond (buiten de eigen tuin) uitlaten. Je mag geen bezoek ontvangen. 
Voor ‘nauwe contacten’ zijn de regels iets soepeler. Dan moet je zoveel mogelijk thuisblijven. Je mag niet naar je werk, op bezoek of op 
vakantie, maar je mag wel voor een boodschap naar buiten, mits je minstens anderhalve meter afstand houdt tot anderen en je geen 
klachten hebt die passen bij corona. 

In alle gevallen zijn aanwijzingen of adviezen van de GGD leidend.

DIT SCHEMA (VERSIE 6 OKTOBER 2020) IS OPGESTELD DOOR HET GRAAFSCHAP COLLEGE OP BASIS VAN DE RICHTLIJNEN VAN HET RIVM EN DE RIJKSOVERHEID.

BEKIJK OOK HET SCHEMA:CORONAKLACHTEN?WEET WANNEER JE THUIS MOET BLIJVEN.


