
WEL OF NIET NAAR DE HZ BIJ GEZONDHEIDSKLACHTEN? 
Voor studenten en medewerkers

Gezondheidsklachten?
Milde klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest, plotseling reuk- of smaak-
verlies en/of verhoging tot 38 graden Celsius.
Ernstigere klachten: koorts (38 graden Celsius of 
hoger) en/of benauwdheid.

JE MAG NAAR DE HZ

JE MAG NAAR DE HZ

BLIJF THUIS IN ISOLATIE

Passen ze bij voor jou al bekende 
klachten, zoals hooikoorts/astma?

Huisgenoten hebben milde
én ernstigere klachten?

BLIJF THUIS EN TEST
Milde klachten? 
Doe een zelftest.
Ernstigere klachten? 
Laat je testen bij 
de GGD.  

Uitslag negatief? (geen corona)

JA NEE

JA NEE

NEE JA

Hebben huisgenoten klachten?

MEER INFO? 
HZ: hz.nl/coronavirus

Click here for English

Rijksoverheid: rivm.nl
Quarantainecheck: quarantainecheck.rijksoverheid.nl

Kijk op de  
quarantainecheck 
voor de actuele
adviezen.

Kijk op de quarantainecheck 
voor de actuele adviezen.

Heb je een positieve zelftest?  
Laat je dan alsnog testen bij de GGD.
Heb je een positieve GGD test?  
(wel corona)

Gratis zelftesten: receptie@hz.nl  
GGD testen: coronatest.nl

https://hz.nl/coronavirus
https://www.rivm.nl/
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
mailto:receptie%40hz.nl%20?subject=
https://coronatest.nl/


YES OR NO TO HZ IN CASE OF HEALTH COMPLAINTS?
For students and employees

Health complaints?
Mild complaints: cold, runny nose, sneezing, 
sore throat, mild cough, loss of smell and/or taste 
and/or temp increase to 38 degrees Celsius.
More serious complaints: fever (+ 38 degrees 
Celsius) and/or breathlessness.

YOU MAY COME TO HZ

Are they like complaints already 
known to you, such as hay fever/asthma?

Housemates have mild ánd 
more serious complaints?

STAY HOME AND TEST
Mild symptoms? 
Do a self-test.
More serious com-
plaints? 
Get tested at the GGD.

YES NO

YES

NO YES

Result negative? (no corona)

YOU MAY COME TO HZ

STAY AT HOME IN ISOLATION

NO

Do housemates have complaints?

Klik hier voor Nederlands

MORE INFO? 
HZ: hz.nl/coronavirus

Government: rivm.nl
Quarantainecheck: quarantainecheck.rijksoverheid.nl

Free selftests: receptie@hz.nl  
GGD tests: coronatest.nl

Please check  
quarantine check 
for the current  
advice.

Please check quarantine check 
for the current advice.

Do you have a positive selftest? Then get 
tested at the GGD.
Do you have a positive GGD test?  
(yes, corona)

https://hz.nl/en/coronavirus
https://www.rivm.nl/en/coronavirus-covid-19
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/en
mailto:receptie%40hz.nl%20?subject=
https://coronatest.nl/
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/en
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/en

