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Als u een risicovol contact heeft gehad met een persoon met COVID-19, loopt u een hoog risico om zelf 

besmet te worden. Volg de onderstaande instructies zorgvuldig op om verdere verspreiding van het virus te 

voorkomen, ongeacht uw vaccinatiestatus. 

 

Voorkom verdere verspreiding van het virus 

Wees voorzichtig en bescherm anderen 

 Ook al bent u niet ziek, moet u toch voorzichtig zijn. Het kan namelijk zijn dat u toch besmet bent met het 

virus en in de komende dagen ziek zal worden. Er kunnen verscheidene dagen zitten tussen de infectie 

en het ontwikkelen van klachten. Omdat u het virus ook zonder symptomen kunt overdragen, moet u tot 

ten minste 7 dagen nadat de persoon met COVID-19 symptomen begon te vertonen (of positief testte 

als hij geen symptomen heeft), voorzichtig blijven. 

 U hoeft niet in strikte quarantaine te blijven en mag dus bijvoorbeeld nog gaan werken. Probeer echter 

zoveel mogelijk het aantal contacten tot een minimum te beperken, contact met kwetsbare personen te 

vermijden, afstand te bewaren en de hygiënevoorschriften in acht te nemen. Verkies telewerk indien dat 

mogelijk is. 

 Als u deel uitmaakt van een huishouden waarvan iemand COVID-19 heeft, is de kans dat u ook be-

smet werd groter dan na éénmalig risicocontact. U moet dus bijkomende maatregelen nemen. Vanaf de 

leeftijd van 6 jaar is het  sterk aanbevolen om een mondmasker te dragen bij elk contact buiten het huis-

houden, en dit gedurende een periode van 7 dagen. Dat wil dus zeggen dat activiteiten waarbij geen 

masker gedragen kan worden (bv. restaurantbezoek) niet kunnen, behalve met een negatieve zelftest 

(zie hieronder).  

 De grote meerderheid van de personen die nauw contact hadden met een COVID-19 patiënt wordt zelf 

niet ziek. U hoeft zich dus niet al te ongerust te maken maar wel goed op te letten .   

 Wees alert op mogelijke symptomen. Indien u koorts heeft of andere klachten krijgt (bijvoorbeeld adem-

halingsproblemen, hoesten, keelpijn,…), laat u dan testen. Indien u ongerust bent over uw gezondheid, 

vraag raad aan uw huisarts. 

 In het algemeen moet u als risicocontact niet worden getest zolang u geen symptomen vertoont. 

 Indien u echter een persoon bent die risico loopt op een ernstige ziekte OF indien u in contact komt met 

een persoon die risico loopt op een ernstige ziekte, kan uw arts het nodig achten u te testen. 

 Als u werd blootgesteld aan iemand met COVID-19 binnen uw huishouden, moet u gedurende 7 da-

gen dagelijks een zelftest uitvoeren indien u wil deelnemen aan een activiteit waarbij het dragen van een 

mondmasker niet mogelijk is. Dit geldt niet voor kinderen <6 jaar. Als de zelftest positief is, moet u in iso-

latie gaan en het resultaat bevestigen. Dit kan door een testcode aan te vragen via mijngezondheid.be of 

contact op te nemen met het callcenter (op 02 214 19 19) voor een PCR-test. 

Moet ik getest worden? 

Volg uw gezondheidstoestand nauwkeurig op 



Blijf uit de buurt van de persoon met COVID-19 

 

 Vermijd nauw contact met de persoon met COVID-19. Indien mogelijk zorgt slechts één persoon voor de 

zieke.  

 Voorkom dat mensen met chronische luchtwegaandoeningen of andere chronische ziekten, mensen met 

immuunproblemen of ouderen in contact komen met de zieke. Indien nodig moet tijdelijk een alternatieve 

verblijfplaats voor hen gezocht worden. 

 Gebruik, indien beschikbaar, een andere badkamer en een ander toilet dan de zieke. Als dit niet mogelijk 

is, moet de zieke als laatste gebruik maken van de badkamer/het toilet en, als zijn of haar gezondheids-

toestand het toelaat, deze na gebruik reinigen.  

 Neem uw maaltijden apart. Deel geen eet- en drinkgerei (bestek, borden, mokken, glazen,…), tanden-

borstels, handdoeken of beddengoed met de zieke. Trek niet aan de sigaret van de zieke. 

 In aanwezigheid van anderen dient de zieke de mond en neus te bedekken met een mondmasker. Weet 

wel dat enkel het dragen van een mondmasker geen voldoende bescherming tegen infectie biedt.  

Hoest/nies in een zakdoek 

 

Gebruik hiervoor een stoffen of papieren zak-

doek. Als u die niet bij de hand hebt, hoest of nies 

dan in de plooi van uw elleboog, de binnenkant 

van uw trui,... Gooi papieren zakdoeken onmid-

dellijk weg in een vuilnisbak met deksel. Was 

daarna uw handen. 

Was uw handen 

 

Vermijd het aanraken van uw ogen, neus en mond 

met ongewassen handen. 

Was uw handen meerdere keren per dag met water 

en zeep gedurende 40 tot 60 seconden of ontsmet ze 

met alcoholgel.  

Droog uw handen af met propere handdoeken, die 

niet door de zieke gebruikt worden. Was de handdoe-

ken zodra ze vochtig zijn.  

Voorkom besmetting van uzelf 

Persoonlijke hygiëne  

AANVULLEND HYGIËNEADVIES VOOR PERSONEN IN HETZELFDE HUIS-

HOUDEN ALS DE PERSOON MET COVID-19  

Reinig de oppervlakken 

 

Reinig  eenmaal per dag oppervlakken die veel aangeraakt worden (bv. tafel, nachtkastje, deurklink, toilet-

bril, vloer,...)  met water en zeep.  


