
Covid 19: test- en quarantaine - regels.  

Versie Geldig vanaf  17/01/2021 . Actualiseringen : op www.dokterskwatrecht.be/nl/covid-19/  

"We vragen aan mensen die een hoog-risicocontact hebben gehad om maximaal te telewerken, bij voorkeur een FFP2-mondmasker te dragen, 

afstand te houden en zeker geen contact te hebben met kwetsbare groepen" (Vlaams minister van Volksgezondheid W. Beke). Ook in huis 

draagt u na elk hoog-risico contact best een week lang een masker en verlucht u zoveel als mogelijk. 

Over isolatie, quarantaine, PCR en herstelbewijzen.  

Je moet in quarantaine als er een vermoeden is dat je drager bent van het coronavirus. Je mag dan enkel naar de apotheek, 

dokter of supermarkt, mét een mondmasker.  Normaal krijg je dan een quarantaine-attest (van de contact-tracers of van de 

huisarts). 

Als je positief test, moet je in isolatie. Dan mag je niet buiten. Normaal krijg je dan een ziektebriefje. 

Een PCR is een test die afgenomen is in een testcentrum of bij een arts en die naar een laboratorium gaat. 

Gewoonlijk hebt u na 12 a 48 uur een uitslag per SMS. 

12 dagen na een positieve test krijg je automatisch in je Covid Safe ticket een herstelbewijs. Wanneer je een 

herstelbewijs hebt (positieve test van minder dan 180 dagen geleden), ben je vrijgesteld van test en quarantaine 

na een hoog-risicocontact (zolang je geen symptomen hebt).  Je Covid safe ticket toont dat aan. Je hebt weer 

groen licht voor horeca en evenementen en de meeste reisbestemmingen. 

Wat na een hoog-risicocontact 1  en samenleven met een besmette personen 

Samenleven met een besmet persoon die niet geïsoleerd kan leven in huis, ook een kind, wordt gelijkgesteld aan 

hoogrisico-contact elke dag (tot de zevende dag na (elke) positieve test van de andere besmette persoon/personen.  

Voor Gevaccineerden en mensen met herstelcertificaat (geldig 5 maand na positieve test): 

Laatste prik minder dan 5 maand geleden of booster gekregen: 
➔ PCR-test en quarantaine niet nodig 

Laatste prik meer dan 5 maand geleden en geen booster gekregen: 
➔ 7 dagen quarantaine. 

➔ De quarantaine mag vanaf dag 4 beëindigd worden indien dagelijkse negatieve zelftest tot en met dag 7. 

Voor Niet-gevaccineerden: 
➔ 10 dagen quarantaine. 

➔ De quarantaine mag vanaf dag 7 beëindigd worden indien dagelijkse negatieve zelftest tot en met dag 10 
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1 Definitie hoog-risico-contact (HRC): langer dan een kwartier op een afstand van kleiner dan 1.5 m gezeten hebben zonder masker. Samen in 
de auto voor meer dan 15 min. is een voorbeeld. Kussen en omhelzen ook een hoogrisico-contact, zelfs bij een korte duur. 
2 Deze link helpt u beslissen als u twijfelt over uw situatie: https://www.standaard.be/cnt/dmf20220105_93147591  

http://www.dokterskwatrecht.be/nl/covid-19/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20220105_93147591


Kinderen uit het basisonderwijs moeten 10 dagen in quarantaine bij een besmetting vastgesteld binnen een 

samenlevend gezin. Dit wordt ingekort tot 7 dagen, wanneer zij negatieve sneltesten afleggen op dagen 8,9 en 10. 

Dan mogen zij die dag naar school. Kinderen die zelf Covid hebben doorgemaakt in de laatste 150 dagen, moeten 

NIET in quarantaine. 

Ik heb symptomen 

➔ Ga in quarantaine en vul zelfevaluatietool in op  
https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat  

➔ Bij een positieve zelfevaluatie en wanneer de daarop volgende aangeraden test ook positief is, ga je 7 dagen 
in isolatie. Indien de klachten na 7 dagen verdwenen zijn, eindigt de isolatie 

➔ Bij een negatieve zelfevaluatie of test mag de quarantaine beëindigd worden 

Ik heb een positieve zelftest 

➔ Ga in isolatie en vraag activatiecode voor PCR-test aan  
https://covidsafe.be/nl/veelgestelde-vragen/wat-is-een-ctpc-hoe-krijg-in-een-code-voor-een-test  

➔ Ga langs bij een testcentrum of je huisarts voor een PCR-test. Een testcentrum vind je op doclr - Covid Test 
interactieve kaart met openingsuren.  

➔ Bij een positieve PCR test ga je 7 dagen in isolatie. Als de klachten verdwenen zijn mag je na 7 dagen uit 
isolatie 

➔ Bij een negatieve PCR test mag de isolatie beëindigd worden. 

Klasgenoten bij besmettingen in de klas of crèche 3 

Basisonderwijs: minder dan 4 klasgenoten positief 
➔ PCR test en quarantaine niet nodig als je geen symptomen vertoont 

Basisonderwijs: 4 of meer klasgenoten positief 
➔ Iedereen moet getest worden (PCR) en 5 dagen in quarantaine 

Middelbaar onderwijs: ik ben niet gevaccineerd 
➔ 10 dagen quarantaine 

➔ De quarantaine mag beëindigd worden vanaf dag 7 indien dagelijkse negatieve zelftest tot en met dag 10. 

Middelbaar onderwijs: ik kreeg één coronaprik 
➔ 7 dagen quarantaine 

➔ De quarantaine mag beëindigd worden vanaf dag 4 indien dagelijkse negatieve zelftest tot en met dag 7 

Middelbaar onderwijs: ik kreeg twee  of meer coronaprikken 
➔ PCR-test en quarantaine zijn niet nodig 

Meer details of officiële uitleg gewenst ? 

Zie https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/maatregelen  

https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/coronatesten-en-quarantaine#nieuwe-regels-vanaf-10-januari  

 
3 Voor de kinderen die zelf symptomen of positieve testen hebben, gelden dezelfde regels als bij volwassenen. Een kind (ook in 
een crèche) moet niet in quarantaine bij een hoogrisico contact, tenzij het zelf symptomen heeft, dan volgt het de regels  zoals 
bij volwassenen.  

https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat
https://covidsafe.be/nl/veelgestelde-vragen/wat-is-een-ctpc-hoe-krijg-in-een-code-voor-een-test
https://testcovid.doclr.be/#!/saps
https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/maatregelen
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/coronatesten-en-quarantaine#nieuwe-regels-vanaf-10-januari

