
Hier lees je over:
• De regels van de overheid  
• De klachten bij corona  
• Testen 
• Het vaccin

Advies voor binnen en buiten
• Was je handen met zeep als je thuiskomt of bij iemand op bezoek komt.
• Werk thuis als het kan. Als het nodig is, mag je ook op kantoor werken. 
• Ben je binnen, bijvoorbeeld in huis of op kantoor? Zet een raam open  
 als dat kan. De kans dat je elkaar besmet is dan kleiner.
• Het is niet meer verplicht om 1,5 meter afstand te houden, maar het  
 is nog wel verstandig. 

Mondkapje in het openbaar vervoer 
Een mondkapje is verplicht op de volgende plekken:
• in de tram, bus, metro en trein
• op het vliegveld en in het vliegtuig
• in de taxi
Op alle andere plekken is geen mondkapje verplicht.

Het Corona-virus

Veel mensen denken aan het Corona-virus. 

Gelukkig worden mensen met dit virus bijna allemaal weer beter. 

Maar het is goed als je voorzichtig bent.

2. Gebruik papieren zakdoekjes bij het 
niezen en snuiten. 

Wat kun je doen? 

Hier vind je een paar belangrijke tips:

 

1. Was je handen een paar keer per dag 
 met zeep. Was ook goed tussen je vingers.

3. Nies en hoest in je elleboog.

Klachten?

De huisarts bellen?

Misschien ben je bijvoorbeeld in China, Iran, Zuid-Korea of Noord-Italië geweest. 
Of heeft iemand vlakbij je het Corona-virus. 
En je hebt koorts.
En je hoest of ademt moeilijk. 

Wil je meer informatie?  
Kijk dan bij Thuisarts.nl 

Deze informatiekaart is gemaakt in samenwerking met 
Thuisarts.nl van NHG en is getest door taalambassadeurs 
van stichting ABC.

Moet je veel hoesten of is ademen moeilijk?  
Dat is meestal een gewone verkoudheid.

Ga niet naar het spreekuur maar blijf thuis!Bel dan meteen de huisarts. 
En vraag wat je moet doen.

Heb je koorts, 38 graden of hoger? 

Het Corona-virus

Veel mensen denken aan het Corona-virus. 

Gelukkig worden mensen met dit virus bijna allemaal weer beter. 

Maar het is goed als je voorzichtig bent.

2. Gebruik papieren zakdoekjes bij het 
niezen en snuiten. 

Wat kun je doen? 

Hier vind je een paar belangrijke tips:

 

1. Was je handen een paar keer per dag 
 met zeep. Was ook goed tussen je vingers.

3. Nies en hoest in je elleboog.

Het Corona-virus

Veel mensen denken aan het Corona-virus. 

Gelukkig worden mensen met dit virus bijna allemaal weer beter. 

Maar het is goed als je voorzichtig bent.

2. Gebruik papieren zakdoekjes bij het 
niezen en snuiten. 

Wat kun je doen? 

Hier vind je een paar belangrijke tips:

 

1. Was je handen een paar keer per dag 
 met zeep. Was ook goed tussen je vingers.

3. Nies en hoest in je elleboog.

Als je vragen hebt: Bel dan 0800-1351 of zoek op Thuisarts.nl op Corona.

Wat kun je doen?
Hier vind je een paar belangrijke tips:

Klachten?

De huisarts bellen?

Misschien ben je bijvoorbeeld in China, Iran, Zuid-Korea of Noord-Italië geweest. 
Of heeft iemand vlakbij je het Corona-virus. 
En je hebt koorts.
En je hoest of ademt moeilijk. 

Wil je meer informatie?  
Kijk dan bij Thuisarts.nl 

Deze informatiekaart is gemaakt in samenwerking met 
Thuisarts.nl van NHG en is getest door taalambassadeurs 
van stichting ABC.

Moet je veel hoesten of is ademen moeilijk?  
Dat is meestal een gewone verkoudheid.

Ga niet naar het spreekuur maar blijf thuis!Bel dan meteen de huisarts. 
En vraag wat je moet doen.

Heb je koorts, 38 graden of hoger? 

Klachten?

De huisarts bellen?

Misschien ben je bijvoorbeeld in China, Iran, Zuid-Korea of Noord-Italië geweest. 
Of heeft iemand vlakbij je het Corona-virus. 
En je hebt koorts.
En je hoest of ademt moeilijk. 

Wil je meer informatie?  
Kijk dan bij Thuisarts.nl 

Deze informatiekaart is gemaakt in samenwerking met 
Thuisarts.nl van NHG en is getest door taalambassadeurs 
van stichting ABC.

Moet je veel hoesten of is ademen moeilijk?  
Dat is meestal een gewone verkoudheid.

Ga niet naar het spreekuur maar blijf thuis!Bel dan meteen de huisarts. 
En vraag wat je moet doen.

Heb je koorts, 38 graden of hoger? 

Klachten?

De huisarts bellen?

Misschien ben je bijvoorbeeld in China, Iran, Zuid-Korea of Noord-Italië geweest. 
Of heeft iemand vlakbij je het Corona-virus. 
En je hebt koorts.
En je hoest of ademt moeilijk. 

Wil je meer informatie?  
Kijk dan bij Thuisarts.nl 

Deze informatiekaart is gemaakt in samenwerking met 
Thuisarts.nl van NHG en is getest door taalambassadeurs 
van stichting ABC.

Moet je veel hoesten of is ademen moeilijk?  
Dat is meestal een gewone verkoudheid.

Ga niet naar het spreekuur maar blijf thuis!Bel dan meteen de huisarts. 
En vraag wat je moet doen.

Heb je koorts, 38 graden of hoger? 

Deze informatieposter is gemaakt in samenwerking met Thuisarts.nl van NHG en is getest door taalambassadeurs van stichting ABC. 
Thuisarts.nl is een initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

10 maart - versie 3

Klachten?

De huisarts bellen?

Misschien ben je bijvoorbeeld in China, Iran, Zuid-Korea of Noord-Italië geweest. 
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Moet je veel hoesten of is ademen moeilijk?  
Dat is meestal een gewone verkoudheid.
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Heb je koorts, 38 graden of hoger? 4. Geef geen hand.
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 Het Corona-virus

Doe een Corona-test en blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten:

• meer dan 37,5 graden
• moeite met ademen.
• opeens niet meer ruiken of proeven
• hoesten
• niezen
• snot in je neus
• keelpijn

Bij koorts of moeite met ademen moet iedereen die bij jou in huis woont, óók thuisblijven.
Koorts is meer dan 38 graden.

Bij klachten: Doe een test en blijf thuis



Heb je andere vragen over het Corona-virus:
Bel dan 0800-1351

Huisarts
Het is belangrijk om met klachten van Corona niet naar de huisarts 

te gaan. Bel dan eerst.

Heb je andere klachten dan Corona? Je kunt gewoon naar de  

huisarts. Het is belangrijk dat je zorg krijgt als je het nodig hebt.

Op de website www.Thuisarts.nl vind je nog meer informatie over 

Corona.

De Corona-test is gratis.
Je kunt op 2 manieren een afspraak maken: 
  1. Op de computer: Ga naar www.coronatest.nl. 
  Je hebt je DigiD nodig.

 2. Met de telefoon: Bel 0800-1202.

Blijf thuis tot je de uitslag krijgt van de GGD.
Je mag ook geen bezoek tot je de uitslag krijgt.
De GGD zegt wanneer je weer naar buiten mag.

Het vaccin tegen Corona beschermt je tegen het Corona-virus.
Je krijgt het vaccin met een prik in je bovenarm.
Na de vaccinatie wordt je niet ziek of minder ziek van het virus.

In Nederland kan iedereen vanaf 12 jaar een afspraak maken  
voor de vaccinatie.

Op de website van Pharos staat nog meer informatie over 
vaccineren.

Testen

Vaccin

 
Deze begrijpelijke informatie is gebaseerd op de adviezen van Rijksoverheid.nl en Thuisarts.nl  
en is getest met taalambassadeurs van Stichting ABC. 
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