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Algemene ziekenhuizen   ☒ 

Ouderenzorg    ☒ 

Geestelijke gezondheidszorg  ☒ 

- psychiatrische ziekenhuizen  ☒ 

  - psychiatrische verzorgingstehuizen ☒ 

- beschut wonen     ☒ 

  - PAAZ     ☒ 

  - revalidatiecentra   ☒ 

- centra geestelijke gezondheidszorg ☒ 

Zorgraden    ☒ 

 
 

       Brussel, 13 januari 2022 
 
 
 

 

Informatienota 2022/8 

 

Betreft: Covid-19: testen en quarantaine 

 

 

Samenvatting: Sinds 10 januari 2022 zijn er nieuwe maatregelen van toepassing voor testen en 
quarantaine. Hierbij een algemeen overzicht van nieuwe regels, met specifieke aandacht voor de 
uitzonderingen voor het zorgpersoneel. In bijlage vindt u 2 samenvattende visuals. 

 
 
Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 

Op 4 januari 2022 verkondigde de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het 
Regeringscommissariaat Corona enkele wijzigingen aangaande het test- en quarantaine beleid. 
 
De maatregelen zijn van kracht gegaan op 10 januari 2022, waarbij deze ook terug te vinden zijn op 
de website van het gezondheidsinstituut Sciensano 
 
We geven u een actueel overzicht van de aanpassingen en de uitzonderingen voor zorgpersoneel. 
 

Hoogrisicocontact ZONDER symptomen 

De regels voor quarantaine en testing worden bepaald door de vaccinatiestatus met een 
onderscheid tussen 3 groepen (volledig gevaccineerd, deels gevaccineerd of niet gevaccineerd). 
 

• Volledig gevaccineerd (laatste prik < 5 maandengeleden, of booster, of je bent tussen 12 

en 17 jaar, en je kreeg je basisvaccinatie): voor volledig gevaccineerde hoogrisicocontacten 

zonder symptomen wordt geen systematische testing en quarantaine aanbevolen. Extra 

voorzichtigheid gedurende 10 dagen na het contact. 
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• Deels gevaccineerd (laatste prik > 5 maandengeleden en geen booster): 7 dagen 

quarantaine. Mag vanaf dag 4 beëindigd worden indien dagelijkse negatieve zelftest vanaf 

dag 4 tot en met dag 7. Ondertussen extra voorzichtig gedurende 10 dagen na het 

hoogrisicocontact.  

Bij Positieve zelftest = aanvraag van een activatiecode voor een PCR-test via het 

contactcenter en isolatie tot ontvangst van het resultaat van de PCR-test. Bij een positieve 

PCR-test start 7 dagen isolatie. Bij een negatieve PCR test mag de quarantaine beëindigd 

worden. 

 

• Niet gevaccineerd: 10 dagen quarantaine. Mag vanaf dag 7 beëindigd worden indien 

dagelijkse negatieve zelftest vanaf dag 7 tot en met dag 10. Men moet ondertussen extra 

voorzichtig blijven gedurende 10 dagen na het hoogrisicocontact. 

Bij Positieve zelftest = aanvraag van een activatiecode voor een PCR-test via het 

contactcenter en isolatie tot ontvangst van het resultaat van de PCR-test. Bij een positieve 

PCR-test start 7 dagen isolatie. Bij een negatieve PCR test mag de quarantaine beëindigd 

worden. 

 
(Hoogrisicocontact) MET symptomen 

Een persoon met symptomen moet zich laten testen. Personen met een bevestigde Covid-19 
infectie moeten vervolgens in isolatie gaan. Dit geldt zowel voor personen die symptomen vertonen 
als voor personen die enkel geïdentificeerd werden op basis van een positieve PCR- of antigen-test. 
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de isolatie-duur voor volledige gevaccineerde, deels 
gevaccineerde en niet gevaccineerde personen. 
 
Uitzonderingen zorgpersoneel 

De algemene regel van 7 dagen isolatie + 3 dagen voorzichtige periode geldt ook voor een 
bevestigd geval van Covid-19 bij zorgpersoneel. 
 
Bij hoge uitzondering, als alle andere mogelijkheden uitgeput zijn om personeelstekort op te 
vangen, kan asymptomatisch COVID-positief zorgpersoneel toegelaten worden om te werken op 
Covid-afdelingen: 
 

• dit kan alleen voor de verzorging van COVID-19 patiënten, in een COVID-19 unit; 

• contact met andere mensen en personeel worden vermeden; 

• waar mogelijk moet de COVID+ gezondheidswerker verschillende ingangen, verschillende 

kleedkamers, pauzeruimtes etc. gebruiken. 

 
In de volgende situaties is het inzetten van positief getest gezondheidspersoneel, zelfs 
asymptomatisch, nooit toegestaan: 
 

• hoge virale lading; 

• positieve snelle Ag-test; 

• gezondheidspersoneel voelt zich hier zelf gestrest of ongemakkelijk bij; 

• zorg voor niet-COVID-patiënten. 
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Deze uitzondering kan alleen in overweging genomen worden bij tekorten aan 
gezondheidspersoneel essentieel voor een minimale zorgstandaard en niet voor bijvoorbeeld 
schoonmaakpersoneel. 
 
Het asymptomatisch COVID-positief gezondheidspersoneel mag nooit de beslissing nemen om weer 
aan het werk te gaan. In zorginstellingen en WZC moet de beslissing worden genomen door de 
directie samen met de arbeidsgeneesheer/hygiënist. In de eerstelijns- en thuiszorg moet de 
beslissing worden genomen door de arbeidsgeneesheer of in overleg met de wachtkring. 
 
Meer informatie over de richtlijnen: website Sciensano. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Bob Van Santbergen Klaartje Theunis 
Stafmedewerker Directeur P&O en VSB 
 
Hilde De Nutte 
Stafmedewerker 
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https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/home

