
Nee

SSTTAARRTT
s één van de volgende klachten aanwezig?

 Verkoudheidsklachten
 Hoesten

 Benauwdheid
 Verlies van reuk/smaak

Laat je testen en 
blijf thuis tot het 

testresultaat 
beschikbaar is.

Ja

Blijf thuis 
Familielid of 

teamlid positief 
getest? 

GGD contact 
onderzoek gedaan?

12jaar of ouder

Je mag trainen, 
wedstrijden spelen, 
rijden en coachen

Ja

Nee

Negatief

Nee

Advies GGD in 
quarantaine?

Ja

Blijf thuis en volg 
quarantaine advies 

GGD

Ja

Nee

15 minuten 
aaneengelsoten contact 
gehad op 1.5 meter van 

teamlid of familielid?

Nee

Ja

10 dagen 
Quarantaine of 48 uur 

na volledig herstel  
Postief

Familielid getest maar 
nog geen uitslag 

Nee

Familielid heeft naast 
milde klachten ook koorts 
of last van benauwdheid 

Ja

Beslisboom voor kinderen van 12 jaar en 
ouder en volwassenen

Ga ik WEL of NIET trainen of een wedstrijd spelen? 
BESLISBOOM 12+
Deze beslisboom is ontwikkeld op 
basis van de richtlijnen van het RIVM 
en is een leidraad voor ouders van 
kinderen vanaf ca. 12 jaar in het 
voortgezet onderwijs, studenten in het 
MBO en hoger onderwijs, werkende 
jongeren en volwassenen.
Met deze beslisboom kun je beoor-
delen of je wel of niet mag trainen en/
of een wedstrijd mag spelen.. Deze 
beslisboom gaat uit van personen 
met een normale gezondheid, zonder 
onderliggende ziekten.

TESTUITSLAGEN
- positief -
Ja, jij of een huisgenoot is besmet met corona.
Volg de instructies van de GGD op.
- negatief -
Nee, je bent niet besmet met corona.
Je mag weer naar school en/of werk, ook als 
nog niet alle klachten zijn verdwenen.

HOE LANG MOET JE THUISBLIJVEN?
Hoe lang dit duurt en wat de regels zijn 
verschilt per situatie. Kijk op de website van 
Rijksoverheid over
“In thuisquarantaine door corona (thuisblijven)”

Heb je vragen of twijfel na het doorlopen van de beslisboom? Neem dan contact op met de behan-
delend arts of JGZ (Jeugdgezondheidszorg), of met een infectieziektenarts van de regionale GGD.
Je kunt ook bellen naar het landelijke informatienummer coronavirus van Rijksoverheid:
0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u)


