
B E S L I S B O O M  VO O R  K L A N T E N

Mag u wel of niet  
meerijden?
Deze beslisboom geldt voor alle klanten van Trevvel Samen 
en Trevvel Route (leerlingenvervoer uitgezonderd) en is 
inhoudelijk afgestemd met het RIVM.

nee

Heeft u één of meer van 
de volgende klachten?

•   Verkoudheidsklachten zoals neusver- 

koudheid, loopneus, niezen, keelpijn

•   Benauwdheid

•   Hoesten

•   Verhoging tot 38° Celsius of koorts

•   Plotseling verlies van reuk of smaak

ja Woont u met iemand 

die koorts heeft en/of 

het benauwd heeft?

neejaLaat u testen en blijf thuis tot de 

uitslag bekend is. Dit geldt ook voor 

mensen met cruciale beroepen of  

die werken in vitale processen.

Blijkt uit de test dat u besmet  

bent met het coronavirus? 

Bron: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte

Bron: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

neeja

U mag niet meerijden met Trevvel tot u 

10 dagen in quarantaine bent geweest  

en minimaal 24 uur klachtenvrij bent.  

Wij wensen u veel beterschap en hopen  

u gauw weer te ontmoeten in onze  

voertuigen.    

Bron: https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis

Weet u dat u in 

nauw* contact 

bent geweest met 

iemand bij wie 

het coronavirus is 

vastgesteld?

neeja
Uw huisgenoot kan 

zich laten testen. Het 

hele gezin/huishou-

den moet thuisblij-

ven tot de uitslag van 

de test bekend is. 

Blijkt uit de test 

dat uw huisgenoot 

besmet is met het 

coronavirus?

Bron: https://www.rivm.nl/
coronavirus-covid-19/ziekte

ja nee

Bent u in een land/

gebied geweest 

met een oranje/

rood reisadvies *** 

(risicogebied)?

neeja

U mag gewoon 

meerijden.
Blijf thuis! U moet 10 dagen in quarantaine (na het  

laatste contactmoment of na terugkomst uit een  

risicogebied).

Bron: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte
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B E S L I S B O O M  VO O R  K L A N T E N

Aanvullende informatie

Contacten worden onderscheiden in drie catego-

rieën: 1. huisgenoten, 2. overige nauwe contacten 

en 3. overige contacten. Het gaat hierbij altijd om 

contact in de besmettelijke periode. Deze start 

2 dagen voordat de klachten zijn begonnen en 

loopt door tot 24 uur na de laatste klachten (en 

minimaal 7 dagen na de eerste klachten).

1. Huisgenoten zijn contacten die in dezelfde 

woonomgeving leven en langdurig op minder 

dan 1,5 meter afstand contact hadden met de 

patiënt.

2. Overige nauwe contacten zijn personen 

die langer dan 15 minuten op minder dan 

1,5 meter afstand contact hadden met de 

patiënt tijdens de besmet-telijke periode. In 

omstandigheden waarbij er een zogenaamde 

hoogrisicoblootstelling was van korter dan 15 

minuten (bijvoorbeeld in het gezicht hoesten, 

of direct fysiek contact zoals zoenen) wordt 

deze persoon ook als ‘overig nauw contact’ 

beschouwd.

3. Overige (niet nauwe) contacten zijn personen 

die langdurig contact (langer dan 15 minuten) 

hadden met de patiënt op meer dan 1,5 meter 

afstand in dezelfde ruimte, bijvoorbeeld op 

kantoor, in de klas of tijdens vergaderingen.

Bron: https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco

* Definitie contacten

Volwassenen met bepaalde  onderliggende aan-

doeningen hebben ook een groter risico op een 

ernstig beloop van COVID-19. Het gaat om (één 

van) de volgende  aandoeningen:

•    Mensen met chronische luchtweg- of long-

problemen die  onder behandeling van een 

longarts zijn.

•    Chronische hartpatiënten die daardoor in 

aanmerking komen voor een griepprik.

•    Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld 

zijn en/of met complicaties.

•    Mensen met een nierziekte die moeten dialy-

seren of wachten op een niertransplan-tatie.

•    Mensen met een verminderde weerstand te-

gen infecties doordat zij medicijnen gebruiken 

voor een auto-immuunziekte en mensen die 

een orgaan of stamceltransplan-tatie hebben 

ondergaan. Mensen die geen milt hebben of 

een milt die niet functioneert en mensen die 

een bloedziekte hebben. Mensen met een 

verminderde weerstand doordat ze weerstand 

verlagende medicijnen nemen. Kankerpatiën-

ten tijdens of binnen 3 maanden na chemothe-

rapie en/of bestraling. Mensen met ernstige 

afweerstoornissen waarvoor zij behandeling 

nodig hebben van een arts.

•    Mensen met een hiv humaan immunodeficien-

tievirus-infectie die (nog) niet onder behande-

ling zijn van een arts of met een hivinfectie met 

een CD4 cluster of differentiation 4  cluster of 

differentiation 4 getal onder <200/mm2.

•    Mensen met ernstige leverziekte.

•    Mensen met zeer ernstig overgewicht.

Bron: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen

**  Definitie verminderde 
weerstand

***
Actuele informatie over landen die zijn aange-

merkt als COVID-19-risicogebied is beschikbaar 

via de volgende websites:

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/

vragen-en-antwoorden/coronavirus-veelgestelde- 

vragen-reizen-naar-het-buitenland

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/

reisadviezen 

samen staan 
we sterk
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