
Mag ik naar mijn coschap 
of onderwijsactiviteit?

?

Blijf thuis, 
ook als je volledig bent gevaccineerd!
- Ga gedurende minimaal 5 dagen na je 

positieve zelftest of PCR-test in thuisisolatie.
- Volg de instructies van GGD3 en de lokale 

arbodienst4 over de exacte duur van je 
thuisisolatie. 

- Breng je coschap-/onderwijsbegeleider op de 
hoogte van je afwezigheid

- en maak, als je je hiervoor fit genoeg voelt,  
afspraken met je coschap-/onderwijs 
begeleider over afstandsonderwijs om 
studievertraging te beperken. 

- Informeer master.gnk@vumc.nl

Hervatten coschap/onderwijs
- Als je ná de 5 dagen thuisisolatie minimaal 24 

uur klachtenvrij bent mag je in overleg met 
lokale arbodienst en coschap-/onderwijs 
begeleider je je coschap/onderwijs hervatten.

3 Zie ook quarantainecheck.rijksoverheid.nl
4 Volg richtlijnen voor niet-kritische
zorgmedewerkers

Je mag naar je coschap of onderwijsactiviteit, maar houd je aan de basisregels!
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, schud geen handen en was regelmatig je handen.
- Volg de Covid-19 richtlijnen van je coschap-/onderwijslocatie 
- Check regelmatig de updates op rijksoverheid.nl en med.vu.nl

Ben je in nauw contact1 geweest met 
iemand die Covid-19 heeft en loop je 
coschap of volg je KTO onderwijs2?

1 >15 minuten binnen <1,5m, of korter maar hoog 
risico contact (aan gehoest, knuffelen etc)

Ja

Nee

Ja

Ben je recent teruggekeerd uit een land met 
een oranje of rood reisadvies2?

2 Zie rijksoverheid: Corona reischeck

Nee

Nee

Blijf thuis, 
ook als je volledig bent gevaccineerd!
- Voor alle patiëntgebonden handelingen laat 

je een PCR test doen bij GGD of Arbo
- Informeer je coschap/onderwijsbegeleider
- Maak, als je je hiervoor fit genoeg voelt,  

afspraken met je coschap-/onderwijs 
begeleider over afstandsonderwijs om 
studievertraging te beperken. 

- Informeer master.gnk@vumc.nl
- Test je positief op Covid-19? 

Ja
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Ja

Heb je één of meerdere klachten die passen 
bij het Covid-19 virus? Zoals:
verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, 
benauwdheid, verhoging, koorts, plotseling verlies 
van reuk en/of smaak.

Nee

Bij een negatieve test hervat je je coschap in overleg met je coschap-/onderwijsbegeleider
- Volg de Covid-19 richtlijnen van je coschap-/onderwijslocatie/lokale arbodienst 
- Met milde klachten (geen koorts of veelvuldig hoesten/snuiten) mag je je coschap/onderwijs hervatten mits 

je een mondneusmasker draagt om de overdracht van andere respiratoire virussen te voorkomen
- Worden de klachten erger?

Ja

Volg het test- en quarantainebeleid op
quarantainecheck.rijksoverheid.nl:
- Bij klachten of nauw contact doe je een zelftest
- Test je positief?

Nee

Verricht je patiëntgebonden handelingen?

Ja

Nee
Ja
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