
Een medewerker test positief, wat nu?

1. Wie wordt gecontacteerd door de ‘contact tracing’?

2. Wat als u wordt gecontacteerd i.k.v. een besmette medewerker?

• Er wordt een eerste risicoanalyse opgemaakt op organisatieniveau. Dit zorgt ervoor dat 
er een inschatting is van de beschikbaarheid, toepassing van en kennis over persoonlijke 
beschermingsmiddelen en het veiligheidsgedrag. Wanneer u de preventiemaatregelen heeft 
geïnstalleerd, heeft u dat waarschijnlijk reeds gedaan op basis van een risicoanalyse. Deze kan 
dan snel ter beschikking gesteld worden.

• Er wordt een eerste namenlijst opgesteld.

3. Rol van de betrokken medewerker?

• De persoon in kwestie.
• De arbeidsarts van uw externe dienst (indien niet gekend, wordt de medisch 

verantwoordelijke binnen uw organisatie gecontacteerd. Die verwittigt op zijn/haar beurt de 
arbeidsarts).

• Indien er geen medisch verantwoordelijke is binnen uw bedrijf, zal uitzonderlijk de 
verantwoordelijke of werkgever gecontacteerd worden (die dan strikte professionele 
geheimhoudingsplicht heeft). Die verwittigt dan de interne/externe preventiedienst.

In overleg met de betrokken medewerker wordt een lijst van contacten opgemaakt.

• Alle contacten waarmee hij/zij in contact kwam vanaf 2 dagen voor het vaststellen van de 
diagnose of de test. Dat kunnen zijn:

 - Collega’s
 - Leveranciers
 - Andere externen
 - Stagiairs
 - ...



Hoogrisicocontact of laagrisicocontact?

Verdeel de contacten van de betrokken werknemer onder hoogrisicocontacten en 
laagrisicocontacten. Gebruik daarvoor onderstaande richtlijnen:

4. Contacteren van de risicocontacten

Het is de arbeidsarts die contact opneemt met de lijst van risicocontacten. Zowel hoog- als 
laagrisicocontacten worden gecontacteerd. De nodige aanbevelingen worden op het formulier 
voor de gezondheidsbeoordeling genoteerd.

Algemene adviezen:
• Blijf alert voor mogelijke symptomen.
• Indien u symptomen heeft, blijf thuis en contacteer uw huisarts (telefonisch). Die zal bepalen 

of u een test moet laten afnemen. 
• Beperk zoveel mogelijk uw sociale contacten binnen en buiten het werk.
• Respecteer de maatregelen rond hand-, hoest- en nieshygiëne.
• Bewaar steeds minimum 1,5m afstand.

Laagrisicocontact Hoogrisicocontact

Een persoon die slechts kort (< 
15 minuten) in nauw contact 
(minder dan 1,5m) was met de 
zieke persoon.

Een persoon die langere 
tijd (> 15 minuten in totaal) 
en van dichtbij (binnen een 
afstand van 1,5m, zonder 
de fysieke afscheiding van 
plexiglas of een chirurgisch 
mondmasker) in contact was 
met de besmette persoon en/
of waarbij voorwerpen werden 
gedeeld. Ook iemand die uit 
een rode zone komt, wordt 
beschouwd als iemand die een 
hoogrisicocontact had.*

* Bij terugkeer na een verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone, kan men vrijgesteld worden 
van testing en quarantaine. Daarvoor moet uit de zelfevaluatietest (bij het in te vullen e-PLF) 
blijken dat men de richtlijnen goed heeft opgevolgd en niet te veel contacten heeft gehad.



Testen op dag 5
(na eerste symptomen)

Quarantaine 
mag

opgeheven 
worden

Quarantaine 
verderzetten 

gedurende 
7 dagen 

en tot alle 
symptomen 

verdwenen zijn

Hoogrisicocontacten 
of terugkeer uit rode zone
maar geen symptomen?

Heeft u
symptomen?

Quarantaine gedurende 
10 dagen*

Toch nog symptomen?

Nee

Geen test

Ja

Test negatief Test positief

* In geval van huisgenoten: 10 dagen na het laatste risicocontact met mogelijk besmette 
persoon, wat de facto leidt tot een quarantaine van 17 dagen.



5. Wat te doen bij een cluster?

We spreken van een besmettingscluster vanaf het moment dat er 2 met elkaar gelinkte 
epidemiologische besmettingen zijn binnen uw bedrijf op 14 dagen tijd.

Er geldt in dat geval een meldingsplicht en overleg over een teststrategie via:
• Vlaanderen: infectieziekten@vlaanderen.be
• Wallonië: clustercovid@aviq.be
• Brussel: notify-hyg@ccc.brussels

 


