
 
 
 

  

 
 

Corona - Hoe te handelen bij klachten of een positieve test  
 
Klachten die veel voorkomen 

- Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn 
- Hoesten 
- Benauwdheid 
- Verhoging of koorts 
- Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) 

 
Leefregels bij klachten/symptonen 
Heb je last van klachten, dan mag je niet naar buiten en dus ook niet naar de training of wedstrijd 
komen. Breng meteen je trainer en teamleider op de hoogte. Je zult je ook moet laten testen. In 
geval van koorts en benauwdheid mag niemand uit jouw huishouden naar buiten. Je mag dus ook 
niet naar voetbal wanneer je zelf geen klachten hebt, maar iemand uit jouw huishouden wel 
koorts of last van benauwdheid heeft.  
 
Wat te doen als je in afwachting bent van de uitslag van de corona test?  
Als je getest bent blijf je thuis todat de uitslag bekend is. In geval van koorts of benauwdheid 
blijven ook jouw huisgenoten thuis.  
 
Mag je deelnemen aan trainingen of wedstrijden als je positief getest bent?  
Nee, een positief geteste speler moet 10 dagen thuisblijven. Je neemt dus geen deel aan 
trainingen en wedstrijden en volgt de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd. 
 
Hoe handelen we als er iemand positief getest is op corona?  
Bij een positieve test binnen een team tijdens de competitie, bepaalt de GGD op basis van bron- 
en contactonderzoek de gevolgen voor de rest van het team. Als spelers tijdens een wedstrijd niet 
meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon verblijven, wat in de regel zo is, 
dan zal de GGD teamgenoten zien als “overige niet nauwe contacten”. Deze spelers mogen blijven 
deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en 
thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety 
first, neem je verantwoordelijkheid! 
 
Komt een team na het bron- en contactonderzoek in de problemen omdat meerdere spelers in 
quarantaine moeten waardoor er geen volwaardig team opgesteld kan worden, dan nemen we  
contact op met de KNVB zodat de gevolgen voor de competitie kunnen worden besproken.  
 
Het is belangrijk dat teamleiders dit eerst aan de Wedstrijdsecretaris voorleggen en zij het op hun 
beurt met Jolanda Siegers bespreken.  
 
Bronnen: KNVB en RIVM 
https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-en-voetbal 
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