
Heeft u last van keelpijn, hoesten, 
neusverkoudheid, koorts of 
kortademigheid?

Heeft iemand binnen uw gezin 
deze symptomen of bent u in 
aanraking geweest met iemand 
die mogelijk corona heeft?

Heeft u vragen omtrent corona?

Voor info kunt u terecht op
www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus, 
www.rivm.nl/coronavirus/covid-19,
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/co
ronavierus-covid19, 
of bel het algemene informatienummer 
van het RIVM: 0800-1351, of de lokale 
GGD: 088-3550101.

Zijn er milde symptomen?

Dit betekent:
• Lichte koorts (37,5-38,5 °C)
• (Prikkel)hoest
• Keelpijn
• Hoofdpijn
• Spierpijn 
• Milde kortademigheid

Zijn er ernstige symptomen?

Dit betekent:
• Kortademigheid in rust (geen volledige 

zinnen meer spreken, trap niet meer op 
kunnen lopen) of

• Hoge koorts (≥38,5 °C) of
• Hevige pijn op borst
Deze klachten ontstaan typisch 5 tot 7 
dagen na begin van milde klachten.
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• Blijf thuis, ziek uit en contact met anderen te vermijden tot u minimaal 24 uur 
klachtenvrij bent, asymptomatische leden van het gezin mogen blijven werken

• Neem zo nodig paracetamol 1000mg tot max 3-4x/dag (vermijd Nurofen, ibuprofen, 
aspirine; hoestsiropen en neussprays zijn toegestaan)

• Ga zelf niet naar de apotheek maar laat iemand anders dit voor u halen
• De huisarts zal u in geval van milde klachten niet onderzoeken
• Bel de huisarts indien milde klachten verergeren en ernstige klachten worden
• Uitzondering: mensen die werken in de zorg mogen blijven werken met milde 

symptomen; geen koorts/productieve hoest én indien ze een mondmasker dragen!

• Bel uw huisarts op
• Indien na 17u of in het weekend bel de 

huisartsenpost: 070-3469669
• Blijf binnen en vermijd contact met 

andere mensen
• De huisarts zal uw toestand telefonisch 

evalueren en zo nodig een afspraak voor u 
maken op de huisartsenpost

Blijf rustig, volg de maatregelen op die 
worden opgelegd door de overheid en zorg 

voor elkaar!

• Was en ontsmet uw handen
• U mag zelf blijven werken, hou 

er rekening mee dat u na 
gemiddeld 4-5 dagen ook  
symptomen kunt krijgen
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https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus
http://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavierus-covid19

