
Preventief versus risicogericht testen
Preventief Risicogericht

Waarom Door preventief testen kunnen we een 
coronabesmetting opsporen voordat je klachten 
hebt. Zo kunnen we het coronavirus op school 
zoveel mogelijk voorkomen en kan het onderwijs 
op school zoveel mogelijk doorgaan. 

Door te testen als een coronabesmetting op 
school bekend is, kunnen we een verdere uitbraak 
van het virus op school voorkomen of beperken. 
Zo kan het onderwijs op school zoveel mogelijk 
doorgaan.

Waar afnemen In principe thuis. Op school.

Wanneer gebruiken 2x per week. Als er een coronabesmetting op school bekend is.

Op welk moment De avond of ochtend voor je weer een  
schooldag hebt. Zodra je door school wordt gevraagd.

Wie moet er toestemming 
geven Alleen jijzelf. Jijzelf. Ook je ouders als je nog geen 16 bent.

Ben ik verplicht om een 
zelftest te gebruiken Nee, het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Nee, het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig.

Moet ik de uitslag aan  
school melden?

Het is niet verplicht. We vragen je om een 
positieve uitslag wel te melden voor de veiligheid 
op school.

Het is niet verplicht. We vragen je om een 
positieve uitslag wel te melden voor de veiligheid 
op school.

Uitslag

Negatief Je kunt gewoon naar school. Je kunt op school blijven.

Positief • • Neem contact op met de GGD via  
www.coronatest.nl of 0800 1202 voor een 
tweede test als extra check *

• • Ga thuis in isolatie
• • Meld aan je huisgenoten dat je positief  

getest bent en adviseer hen thuis te blijven  
(in quarantaine te gaan)

• • Neem contact op met school en meld dat je 
thuis blijft en online les volgt.

• • Je hoeft geen nieuwe test te doen
• • Meld op school dat je naar huis gaat en  

online les gaat volgen
• • Ga thuis in isolatie
• • Meld aan je huisgenoten dat je positief  

getest bent en adviseer hen thuis te blijven  
(in quarantaine te gaan).

Bij uitslag positief

Ik voel me niet ziek, moet  
ik toch thuis blijven?

Ja, je moet thuis in isolatie blijven. De GGD 
adviseert wanneer je weer uit isloatie kan.

Ja, je moet thuis in isolatie blijven. De GGD 
adviseert wanneer je weer uit isloatie kan.

* hertest bij de GGD Negatief Jij en je huisgenoten kunnen 
weer naar buiten.

Positief Je blijft thuis en doet na vijf 
dagen een nieuwe zelftest. 


