
Je wordt onmiddellijk 
getest

Je quarantaine 
eindigt. Blijf extra 

waakzaam 
tot 14 dagen na 
het laatste HRC.

Negatief

  Je bent een hoog risico contact 
(HRC)

van een besmet persoon

Je gaat in quarantaine

Resultaat van de test is

 Afhankelijk van de 
symptomen blijf je minstens 
10 dagen in isolatie. Isolatie 

wordt nadien 
opgeheven indien 3 dagen 
koortsvrij EN verbetering 
van ademhalingsklachten. 

Contact tracing wordt 
opgestart en je 

nauwe contacten gaan in 
quarantaine.

Je krijgt symptomen*

Je wordt een tweede keer 
getest op dag 7 

na het laatste HRC**

Testen en quarantaine na een hoog risico contact 
(HRC) met een besmet persoon
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 *Symptomen:
  Plots optreden en zonder andere duidelijke oorzaak van: 
  hoest, kortademigheid, pijn op de borstkas, smaak- of geurverlies.

  OF minstens twee van de volgende symptomen: 
  koorts, spierpijn, loopneus, vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn, 
  gebrek aan eetlust.

  OF in geval van iemand met chronische klachten aan de luchtwegen:
  plots verergeren van de klachten zonder andere aanwijsbare oorzaak.

In afwachting van het testresultaat 
dienen geen maatregelen genomen te 

worden voor de huisgenoten, 
tenzij er een sterk vermoeden 

van besmetting is.

Resultaat van de test is

Positief

Je quarantaine 
eindigt. Blijf extra 

waakzaam 
tot 14 dagen na 
het laatste HRC.

 Negatief

Resultaat van de test is

Je wordt zo snel mogelijk 
getest (<72 uur na het HRC)

Resultaat van de test is

Positief

Je hebt 
geen symptomen

 Negatief

Positief

**Indien je niet op dag 7 getest wordt, 
duurt de qurantaine 10 dagen.

Positief  Negatief

Je wordt een tweede keer 
getest op dag 7 

na het laatste HRC**


