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Let's make it better,
Together.

Corona Sneltest Hoofddorp
Testmogelijkheden (conform beleid rijksoverheid / RIVM)
(versie 01-03-2021)

Screening in instellingen waar 
wel "kwetsbare personen" verblijven

(i.h.k.v. uitbraakonderzoek)

Persoon keert terug uit het buitenland 
en is in quarantaine

Screening in instellingen waar 
geen "kwetsbare personen" verblijven 

(i.h.k.v. uitbraakonderzoek)

Preventieve screening van personen / groepen 
zonder bekende blootstelling

(Bijv. sportteams / bedrijfsleven / mantelzorg)

Antigeen Sneltest is mogelijk 

Quarantaine maatregelen blijven gelden tot 
negatieve test op of na dag 5 na laatste contact

* Kwetsbare personen:

• Ouder dan 70 jaar
• Chronische afwijkingen en functiestoornissen van de 
luchtwegen en longen
• Chronische hartaandoeningen
• Diabetes mellitus ("suikerziekte")
• Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of 
niertransplantatie
• Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie 
voor auto-immuunziekten, na orgaan- transplantatie, bij 
hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij 
aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen 
waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of 
bestraling bij kankercliënten;
• Een onbehandelde hiv infectie of een hiv infectie met een 
CD4-getal <200/mm3
• Een ernstige leverziekte
• Een ernstig overgewicht

* Nauw contact:

• Als de persoon langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 
meter afstand was van iemand met Covid-19
• Als iemand met Covid-19 in het gezicht heeft gehoest of 
geniest van de persoon

Géén Antigeen Sneltest

Advies: 
- Testen via GGD (PCR Test)

Antigeen Sneltest is mogelijk 

Vanaf dag 5 na terugkeer in Nederland

Antigeen Sneltest is mogelijk

Persoon heeft ernstige ziekteverschijnselen
(hoge koorts en/of ademhalingsproblemen)

Persoon is opgenomen in een instelling

Persoon behoort 
wel

tot de groep "kwetsbare personen" *

Persoon is "nauw contact" * 
(i.h.k.v. bron- en contactonderzoek & 

Coronamelder-notificatie

Persoon behoort 
niet

tot de groep "kwetsbare personen" *

Persoon heeft WEL recente 
Coronagerelateerde klachten

Persoon heeft GEEN recente 
Coronagerelateerde klachten

Antigeen Sneltest is mogelijk

Persoon werkt met of is in contact met kwetsbare 
personen (zorgmedewerkers, mantelzorgers, 
bezoekers aan instellingen waar kwetsbare 

personen verblijven)

Géén Antigeen Sneltest

Advies: 
- Testen via GGD (PCR Test)

Géén Antigeen Sneltest

Advies: 
- Contact opnemen met (huis)arts

- Testen via GGD (PCR Test)

Géén Antigeen Sneltest

Advies: 
- Testen via GGD (PCR Test)

Antigeen Sneltest is mogelijk 

Indien sprake van slechts milde klachten zoals 
lichte verkoudheidsklachten

Antigeen Sneltest is mogelijk


