
Tips & Tricks voor (aankomende) studenten

Wat leuk dat je gaat studeren. Er komen prachtige weken aan: de start van het studiejaar met 
daaraan voorafgaand verschillende introductie-activiteiten. Hoe pak je dit goed en gezond aan 
zodat je coronavrij kunt genieten van de introductieperiode? Hieronder wat tips en tricks. 

Prikken zonder afspraak

Vanaf maandag 16 augustus 
kan je bij ons prikken zonder 
afspraak. Ben jij nog niet ge-
vaccineerd tegen corona? Kom 
tussen 10.00 uur en 15.00 uur 
zonder afspraak langs bij een van onze 
vaccinatielocaties. Neem een geldig ID-bewijs 
mee. Ben je buitenlandse student en heb je 
nog geen BSN nummer? Geen probleem, ook 
dan kun je gevaccineerd worden. Kijk voor 
meer informatie op: 
www.ggdhvb.nl/prikkenzonderafspraak

Testen op corona 

Zie je veel mensen, bijvoorbeeld 
op een verjaardag, school of 
werk? Of kom je terug van 
vakantie? Doe een corona-zelf-
test. Daarmee voorkom je dat je onbewust 
corona verspreidt. Meer informatie vind je op 
Rijksoverheid.nl/zelftestenbestellen. Klachten? 
Laat je dan testen bij de GGD. 
Ook als je gevaccineerd bent. 
Een afspraak maak je met DigiD via 
www.coronatest.nl of telefonisch via 0800-1202. 

CoronaCheck-app 

Zet de CoronaCheck-app op je telefoon. 
Je kan alleen deelnemen aan sociale activiteiten met de 
CoronaCheck-app en je ID-bewijs. Je krijgt een QR-code voor 
toegang als je volledig gevaccineerd bent, je negatief getest 
bent of hersteld bent van corona in de laatste 180 dagen. 

http://www.ggdhvb.nl/prikkenzonderafspraak
http://Rijksoverheid.nl/zelftestenbestellen
http://www.coronatest.nl


Testen zonder afspraak

In de GGD-testlocatie in Tilburg aan de Ringbaan West 227 kun je je zonder afspraak laten testen op 
corona. Ook als je geen klachten hebt of als je gevaccineerd bent. 
Van 20 augustus tot en met 6 september kun je tussen 10.00 uur en 15.00 uur 
zonder afspraak langskomen. Vergeet niet om je legitimatiebewijs mee te nemen. 

Maatregelen 

Houd je aan de maatregelen. 
Blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen. 
Was je handen regelmatig. 
Als iedereen in Nederland zich aan de 1,5 meter afstand houdt, kan het virus zich 
niet verspreiden. Daarom vragen wij je om goed op die regels te letten. 

Prikken zonder afspraak

Testen zonder afspraak

Testen voor toegang

Voorkom een corona-infectie en bescherm jezelf en je studentenstad!

https://fitopjouwmanier.nl
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