
Corona-adviezen worden generieke adviezen 

Ruim drie jaar na de eerste coronabesmetting in Nederland zijn we in een volgende fase beland. Het 
kabinet geeft geen adviezen meer die alleen gericht zijn op corona. Wel geeft de Rijksoverheid 
algemene adviezen om luchtwegvirussen, zoals griep, verkoudheid en corona te voorkomen. 
Dankzij vaccinaties en doorgemaakte infecties zijn we steeds beter tegen het coronavirus beschermd. 
Maar luchtweginfecties – zoals corona - blijven besmettelijk. Sommige mensen hebben een groter 
risico op een ernstig verloop van ziekte dan anderen. Daarom moeten we voor elkaar blijven zorgen. 
Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid moeten we blijven opletten en ervoor zorgen 
dat we elkaar niet besmetten met virussen.  

Adviezen om luchtweginfecties te voorkomen 
Het volgen van onderstaande adviezen helpt om verspreiding van luchtwegvirussen te beperken en 
zo ook mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen. 
Heb je klachten die passen bij luchtweginfecties zoals hoesten, niezen, keelpijn en een loop- of 
snotneus?  

1. Blijf dan thuis wanneer je ziek bent. 

2. Overleg bij lichte klachten met je werkgever of je thuis kunt werken. 

3. Vermijd bij klachten fysiek contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een 

luchtweginfectie. Als fysiek contact toch nodig is (zoals bij mantelzorg), draag dan een 

mondneusmasker. 

  

Voor iedereen met óf zonder klachten geldt: 

4. Hoest en nies in je elleboog. En was vaak en goed je handen met water en zeep, ook als je 

geen klachten hebt. 

5. Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes. 

  

Testen op corona niet meer nodig 

Per 10 maart 2023 vervallen de adviezen over testen op corona en isolatie na een coronabesmetting. 
Je hoeft dus geen test meer te doen als je (corona)klachten heeft. Wil je toch zelf een coronatest 
doen, dan kun je een test kopen bij bijvoorbeeld een drogist of apotheek. Via gemeenten zijn er tot 
het einde van 2023 nog gratis coronatesten voor minima beschikbaar.  

Vaccinatie halen nog steeds mogelijk 
De herhaalprik tegen corona blijft beschikbaar. Iedereen die de herhaalprik tegen corona na 18 
september 2022 nog niet heeft gehaald, kan de prik alsnog halen (kijk op 

www.prikkenzonderafspraak.nl). Iemand die de herhaalprik tegen corona wel gehaald heeft na 18 
september 2022 kan niet nogmaals een herhaalprik halen. 
Alléén mensen met een medisch hoog risico of een medische indicatie kunnen een extra herhaalprik 
tegen corona halen. Zij worden hiervoor uitgenodigd door hun medisch specialist (behandelend arts). 
  

Communicatie 
• Advertentie in landelijke en regionale dagbladen week 11. 
• Advertentie huis-aan-huis-bladen volgt 

  

     Twitter: https://twitter.com/MinVWS/status/1634218043122364416?s=20  

     Facebook: 
https://www.facebook.com/MinVWS/posts/pfbid0d2daViNE2jo1Y2JDeyShCSxe6X7a4yUBGuEKowR5j
ZZqe8eD7yH7ZBpLQ6Yk3hsXl  

     Instagram: https://www.instagram.com/p/CpnSO0YoLk3/?igshid=YmMyMTA2M2Y=  
  
Alle posts te downloaden via WeTransfer:  

http://www.prikkenzonderafspraak.nl/
https://twitter.com/MinVWS/status/1634218043122364416?s=20
https://www.facebook.com/MinVWS/posts/pfbid0d2daViNE2jo1Y2JDeyShCSxe6X7a4yUBGuEKowR5jZZqe8eD7yH7ZBpLQ6Yk3hsXl
https://www.facebook.com/MinVWS/posts/pfbid0d2daViNE2jo1Y2JDeyShCSxe6X7a4yUBGuEKowR5jZZqe8eD7yH7ZBpLQ6Yk3hsXl
https://www.instagram.com/p/CpnSO0YoLk3/?igshid=YmMyMTA2M2Y=


• https://we.tl/t-TmthwQ4c7I 
  

Materialen voor specifieke doelgroepen 

In de maak: 
• Steffie over generieke adviezen (ook vertaald) 
• Praatplaat 
• Geactualiseerde flyer ‘Hoe gaat Nederland om met corona’ in meerdere talen 

  
Toolkit 
Er zijn 2 toolkits: 

• Algemene toolkit (met materialen voor het algemeen publiek): communicatietoolkit 
coronavaccinatie 

• Toolkit specifieke doelgroepen (met materialen voor anderstaligen, laaggeletterden en 
andere groepen die we niet via de algemene publiekscampagnes bereiken): 
https://news.pressmailings.com/hvdm/communicatietoolkit-coronavaccinatie-specifieke-
doelgroepen 

In de toolkits staan alle communicatiemiddelen vanuit VWS die je kan gebruiken voor je eigen 
communicatie. De toolkits worden continu bijgewerkt. 

Meer informatie? 
• Actuele informatie:  

o www.mijnvraagovercorona.nl 

o www.coronavaccinatie.nl/herhaalprik  

o Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

o www.overvaccineren.nl 

  

• Lees ook:  

o Laatste specifieke corona-adviezen vervallen, maar gebruik je 

gezonde verstand bij luchtwegklachten | Nieuwsbericht | 

Rijksoverheid.nl  

o https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/deta

il?id=2023Z04213&did=2023D09833 

  

• Op de social media kanalen van @minvws en @ministerkuipers staat een mix van 

informatieve, actuele en verdiepende achtergrondinformatie. 
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