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Schematische voorstelling 
van quarantaine en isolatie 

Bij symptomatische personen, gezinsleden en hoog-risico contacten

Definities

• Indexpatiënt: de persoon die positief heeft getest
• Hoog-risico contact: iedere personen waarbij het risico op besmetting als hoog be-

schouwd wordt. Dit gaat om bijvoorbeeld personen met een cumulatief contact van min-
stens 15 minuten binnen een afstand van <1,5 m (face to face) waarbij het mondmasker bij 
één van de personen niet correctgebruikt is. Opgelet dag van het contact is dag 0! Meer 
informatie over de hoog-risico contacten vindt u hier.

• Laag-risico contact zijn personen waarbij het risico op besmetting als laag beschouwd 
wordt. De patiënt dient gedurende 14 dagen extra waakzaam te zijn na het laatste contact 
met de zieke. Een laag-risico contact is bijvoorbeeld een persoon die met de indexpatient 
> 15 min op minder dan 1,5 meter met mondmasker EN geen fysiek contact heeft gehad. 

• Isolatie: de persoon die positief heeft getest, gaat in quarantaine en heeft met niemand 
nog contact. Indien de patiënt de enige is binnen het gezin die besmet is, dan moet de 
patiënt zich zoveel mogelijk isoleren van het gezin (vb. ergens anders slapen,apart eten 
met eigen bestek,). 

• Quarantaine: preventieve quarantaine wegens hoog-risico contact : binnenshuis blijven, 
geen sociale contacten, essentiële verplaatsingen zijn apotheek, arts of dringende aan-
koop winkel. 

• Alertfase: is de fase na 10 dagen quarantaine; extra waakzaam voor (milde) symptomen, 
liefst geen activiteiten in grote groep of hobby’s, geen contact met risicopersonen. 

Meer informatie kan u terugvinden in onze huisartsenfiche.

Basisregel in een gezin

Huisgenoten van indexpatiënten gaan voor 10 dagen in quarantaine (op voorwaarde dat de 
indexpatiënt zich kan isoleren) en worden niet meer automatisch getest (tenzij ze sympto-
men vertonen).
De indexpatiënt kan tot 7 dagen besmettelijk zijn na ontstaan van symptomen. Zolang er in 
die 7 dagen hoog risico contacten zijn met de indexpatiënt (zoals in een jong gezin) kunnen 
de andere gezinsleden nog steeds besmet geraken ook op de laatste dag van besmettelijk-
heid. Daarom wordt de quarantaine van gezinsleden in deze situatie verlengd met 10 dagen 
en is er nog een alertfase van vier dagen.

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
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1. De isolatie voor de indexpatient

Dagen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Isolatie Indexpatiënt
Isolatie van de indexpatiënt 

vanaf start symptomen in ideaal 
scenario

Isolatie stopt  
patiënt is 3 dagen klachtenvrij (of sterke verbetering)

Indien nog klachten + 7 dagen Isolatie stopt

Test indexpatiënt S T +

2. De quarantaine voor de gezinsleden van de indexpatient  
indien deze niet in volledige isolatie kan gaan 

Indexpatiënt S T + Isolatie indexpatiënt Isolatie stopt voor indexpatiënt

Dagen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

‘Quarantaine’ gezin Gezin in quarantaine Gezin in quarantaine Alertfase

Test gezin Geen test, tenzij symptomen

3. De quarantaine voor gezinsleden van de indexpatient 
indien deze thuis volledig in isolatie gaat

Indexpatiënt S T + Isolatie indexpatiënt Isolatie stopt voor indexpatiënt

Dagen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

‘Quarantaine’ gezin Gezin in quarantaine Alertfase
Geen extra  

maatregelen

Test gezin Geen test nodig, tenzij symptomen

4. Een hoog-risico contact 
(dag 0 = dag van laatste hoog risico contact)

Indexpatiënt S T + Isolatie indexpatiënt Isolatie stopt voor indexpatiënt

Dagen -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

‘Quarantaine’ HRC HRC RC Quarantaine Alertfase Geen extra maatregelen

Test HRC Geen test nodig, tenzij symptomen

S: dag eerste Symptomen  Isolatie/quarantaine

T: dag van de Test  Geen extra maatregelen

+: dag van gekend zijn positief  Alertfase

HRC: hoog-risico contacten  Periode die meetelt voor contact tracing

RC: laatste risico contact 

Opmerkingen:
• Asymptomatische hoog-risico contacten en reizigers uit rode zones (die als “hoog-risico” werden ingedeeld 

door het zelf-beoordelingsformulier) worden tijdelijk niet meer getest, en dit tem 15/11/2020

• De dag van ontstaan symptomen of de dag van het laatste risicovol contact is STEEDS DAG 0. 

• Vertoont een hoog-risico contact symptomen, mag deze patiënt getest worden. Indien hij/zij positief is, dan 
wordt hij de indexpatiënt en pas je dus schema’s 1 en 2 of 3 toe.

• De interministeriële conferentie van 28/10 kende een uitzondering toe aan bepaalde beroepssectoren. Indien 
zij een hoog-risico contact hebben gehad, mogen zij zich laten test op dag 5. Ook indien zij geen symptomen 
vertonen. De beroepsgroepen waarvoor de uitzondering geldt, staan in de huisartsenfiche

• Vanaf 29/10 kunnen arbeidsartsen en schoolartsen zelf activatiecodes genereren waarmee personen kunnen 
worden getest in afnamecentra. Dit betekent dat in principe deze beroepsgroepen waarvoor een uitzondering 
geldt inzake testen, niet door een huisarts hoeven gezien te worden (behalve de zelfstandige zorgverstrekkers) 
in de praktijk voor een testafname of geen voorschrift moet gemaakt worden voor testing in de testcentra. 

Met dank aan dr. Filip Charlier voor het concept van deze schema’s


