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Beste eindexamenleerling, 

 

Ook tijdens de eindexamenperiode is het belangrijk om je aan de coronaregels te houden: afstand 

houden, handen wassen en thuisblijven en testen bij klachten.  

We willen graag dat zoveel mogelijk leerlingen hun examens kunnen afleggen. En dat dit op een 

veilige en verantwoorde manier gebeurt. Snel testen kan daarbij helpen. Daarom maakt de GGD 

Amsterdam het testen op het coronavirus in de eindexamenperiode (17 mei t/m 9 juli) zo 

laagdrempelig mogelijk.  

Ben je een eindexamenleerling en heb je klachten of zit je in quarantaine? Dan kun je met voorrang 

een snelle coronatest doen in de Fastlane. Dit kan in de testlocaties in de RAI of in Zuidoost (Anton de 

Komplein). De wachttijd is dan kort en de uitslag is er in de meeste gevallen nog dezelfde dag. Dit kan 

het verschil zijn tussen wel of niet een examen afleggen.  

Uiteraard kun je ook gewoon een afspraak maken bij de testlocaties met reguliere testen, maar dan 

zal de uitslag er meestal later zijn.  

 

Wanneer moet je testen bij de GGD? 
• Laat je testen bij de GGD als je klachten hebt die kunnen wijzen op het coronavirus. Denk aan 

neusverkoudheid, een loopneus, niezen, keelpijn, hoesten of koorts. Ook het verlies van geur 

en/of smaak kan een symptoom zijn.  

• Zit je in quarantaine na contact met iemand die positief getest is? Dan doe je twee testen: één 

zo snel mogelijk én een tweede op of na dag vijf na het laatste contact met deze positief 

geteste persoon. 

Hoe maak je een afspraak voor de Fastlane? 
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• Om een afspraak te maken voor een test in de Fastlane bel je met GGD Amsterdam: 020 – 555 

57 02. Let op! Dit nummer wijkt af van het landelijke nummer.  

 

Waar kun je testen? 
• De testlocaties in de RAI en in Zuidoost (Anton de Komplein) hebben een Fastlane. Daar kun je 

met een afspraak tussen 9:00 uur en 12:00 uur terecht voor een snelle LAMP-test.  

• Je kunt ook een afspraak maken bij de andere testlocaties, maar dan kun je geen gebruik 

maken van een snelle test in de Fastlane. Dit betekent dat je waarschijnlijk langer op de 

uitslag moet wachten. 

Hoe krijg je de uitslag? 

• Je kunt de uitslag in de meeste gevallen dezelfde dag inzien op www.coronatest.nl (met 

DigiD). Heb je geen DigiD, dan word je gebeld. Dit duurt wel langer. We raden je daarom aan 

om van tevoren een DigiD aan te vragen (een aanvraag duurt 3 werkdagen). 

Testuitslagen 
Is de test positief? Dan is er coronavirus gevonden. Je blijft thuis, net als je hele gezin. GGD 
Amsterdam belt je zo snel mogelijk.  
 
Zit je in quarantaine na contact met iemand met corona, en is de test op of na dag 5 negatief? Dan is 
er géén coronavirus gevonden en mag je weer naar buiten. Let wel nog 5 dagen extra goed op je 
gezondheid. Er is namelijk een kleine kans dat je toch ziek wordt.                                                   
Uitzondering: als je in quarantaine zit omdat je een huisgenoot bent van iemand met corona dan heb 
je advies van de GGD gekregen wanneer je weer uit quarantaine kunt. 

Door je testuitslag te delen met de school, kan de school een compleet beeld vormen van de situatie 

en eventuele risico’s voor andere leerlingen beperken. Je bent echter niet verplicht om testuitslagen 

met de school te delen. 
 
Krijg je klachten? 
Met klachten blijf je thuis. Je hebt dan ook geen contact met mensen buiten het huishouden. Laat je 
meteen testen bij de GGD als je één van de eerder in de brief genoemde klachten krijgt. Ook als een 
eerdere test negatief was: 

Heb je naast verkoudheidsklachten ook koorts en/of last van benauwdheid? Dan blijven ook alle 

huisgenoten thuis in afwachting van de testuitslag. Let op: je mag weer naar buiten als de uitslag van 

de test negatief is. 

Meer informatie of vragen? 

We vinden het net als jij heel belangrijk dat je naar school kunt om eindexamen te doen. Twijfel je 

over je klachten? Bel dan met GGD Amsterdam op 020 – 555 52 02, of laat je ouders bellen. Ben je 

ziek en heb je medische hulp nodig? Dan bellen je ouders met de huisarts of het ziekenhuis.  

• Op de website van GGD Amsterdam staat meer informatie over het testen op corona: 

ggd.amsterdam.nl/coronatest. 

http://www.coronatest.nl/
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• Op de website van het RIVM vind je informatie over de examens in het voortgezet onderwijs: 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-

kinderopvang/examens-in-het-voortgezet-onderwijs 

We wensen je veel succes met je eindexamen.  

Met vriendelijke groet, 

Femke Breman, hoofd afdeling Jeugdgezondheidszorg en Yvonne van Duijnhoven, hoofd afdeling 

Infectieziekten 


