
Wat te doen als zorgmedewerker (huisarts/ triagist) bij Corona symptomen: 
 
 
De continuïteit van zorg komt in gevaar indien een zorgmedewerker zich ziek meldt en de 
dienst niet kan worden ingevuld. Op basis van de RIVM richtlijnen geven we hiervoor 
onderstaande handvatten (geen wetten) voor het werken op onze Spoedpost. We 
onderscheiden de volgende situaties (voor zowel huisarts als triagist): 
 
1 ik heb geen klachten, maar ik heb een positief geteste huisgenoot,  positief nauw contact 
of ziek kind thuis:  
indien zorgcontinuïteit in gedrang (dienst niet kunnen ruilen/verkopen), werken met altijd 
chir mondkapje op en handschoenen aan.  
 
2 Ik heb lichte verkoudheidsklachten, geen koorts en ben in staat om te werken 
=testen en indien zorgcontinuïteit in gedrang (dienst niet kunnen ruilen/verkopen) overleg 
met postmanagement/ regie-arts /C-ass  evt werken, met altijd chir mondkapje op en 
handschoenen aan.  
 
3 ik heb Corona-symptomen, typische klachten (bv met koorts of dyspnoe) en ben niet in 
staat om te werken 
= testen en thuis blijven tot beter en test bekend is 
 
4 ik heb een huisgenoot met bewezen Corona of ander intensief contact gehad met 
iemand met Corona 
3a: zelf geen klachten? zie beleid onder 1 
3b: zelf milde of typische klachten: thuisblijven, testen en instructies GGD opvolgen 
NB als huisgenoot geen klachten heeft 3 dagen thuis blijven 
NB als huisgenoot wel klachten heeft 10 dagen thuis blijven 
 
5 ik heb een huisgenoot met voor Corona verdachte symptomen (koorts, benauwdheid) 
maar nog niet bewezen Corona (in afwachting van de test) 
5a: zelf geen klachten? zie beleid onder 1 
5b: zelf milde of typische klachten: thuisblijven, testen en instructies GGD opvolgen 
NB als huisgenoot geen klachten heeft 3 dagen thuis blijven 
NB als huisgenoot wel klachten heeft 10 dagen thuis blijven 
 
6 ik heb een huisgenoot met verkoudheidsklachten maar nog geen bewezen Corona (in 
afwachting van de test) 
6a: zelf geen klachten? zie beleid onder 1  
6b: zelf milde of typische klachten: thuisblijven, testen en instructies GGD opvolgen 
NB als huisgenoot geen klachten heeft 3 dagen thuis blijven 
NB als huisgenoot wel klachten heeft 10 dagen thuis blijven 
 
7 bij een ziek kind thuis (<13 jr) : 
6a - kind lichte klachten zonder koorts: geen beperkingen  
6b - kind koorts en/of benauwd:  

- zelf wel of geen klachten: beleid onder 1, 2 of 3 
 
Een kind (< 13 ) met neusverkoudheid mag gewoon naar school (en dus ook geen 
beperkingen voor gezinsleden) tenzij er contact geweest is met een met Corona besmette 
persoon of er in het huishouden iemand last heeft van koorts en/of benauwdheid. 
 



 
7 Wat te doen als ik positief getest ben?  
Indien de test positief is, volgt bron-en contactopsporing door de GGD. Iedereen in het 
huishouden blijft tot 10 dagen na het laatste contact thuis. De positief geteste 
zorgmedewerker blijft thuis tot minimaal 7 dagen na de start van de symptomen1 EN 48 uur 
koortsvrij2 EN ten minste 24 uur symptoomvrij3. 

1. Start symptomen = ook wel de eerste ziektedag. Indien deze niet bekend is kan de 
datum van de monsterafname genomen worden. 

2. Koortsvrij = temperatuur onder de 38 graden, zonder koortsremmende medicatie. 
3. Symptoomvrij van COVID-19 = geen koorts, geen diarree, geen spierpijn, geen 

keelpijn, geen benauwdheid, geen neusverkoudheid. Symptomen zoals door patiënt 
en/of behandelaar herkenbaar bij hooikoorts, astma, chronische hoest om andere 
redenen vallen niet onder symptomen van COVID-19. Moeheid, anosmie, dysgeusie 
en postvirale hoest spelen geen rol bij de definitie van symptoomvrij. Deze klachten 
kunnen een paar dagen tot weken langer aanhouden, zoals bekend is bij andere virale 
verwekkers, zonder dat nog sprake is van besmettelijkheid. 

 
 


