
 

Meest recente wijzigingen 

 

 Kinderen die ingedeeld werden als hoog-risicocontact na blootstelling 
in crèche, kleuterschool, lagere school of soortgelijke situaties, kunnen vanaf 
nu de quarantaine beëindigen na een eerste negatieve test. Een tweede test 
dag 7 na de laatste blootstelling blijft wel nog steeds noodzakelijk. 
Maatregelen voor clusters worden slechts genomen na een tweede besmette 
leerling binnen de 7 dagen (ipv voorheen 14 dagen). (01/10/2021)  

 De quarantaineperiode van een niet-gevaccineerd hoogrisicocontact dat niet 
kan worden geïsoleerd van een besmette huisgenoot wordt verkort (bv. jong 
kind met COVID+ broer/zus of ouder). Indien een negatieve PCR-test wordt 
afgelegd aan het einde van de isolatieperiode van het indexgeval (dag 10), 
kan de quarantaine worden beëindigd. Een bijkomende test 7 dagen later is 
wel nog steeds vereist. (01/10/2021  - technische implementatie voorzien 
21/10)  

 Als er één leerling in de lagere school positief test voor COVID-19, worden de 
klasgenoten en leerkracht beschouwd als laag-risico contact. Laag-
risicocontacten mogen hun activiteiten verder zetten maar moeten contact 
vermijden met kwetsbare personen. Het topic "contactopvolging in 
kinderopvang en onderwijs" werd aangepast. (30/08/2021) 

 Uitzonderingen op de quarantaine bestaan voor volledig gevaccineerde 
personen (minstens 2 weken na laatste aanbevolen dosis) en voor personen 
die in de afgelopen 180 dagen een COVID-19 infectie doormaakten. Het 
loutere feit dat men deel uitmaakt van het zorgpersoneel volstaat niet om 
uitzonderingen op de quarantaine te verkrijgen (27/07/2021). 

Contactopvolging in kinderopvang en onderwijs 

 Kinderen vanaf 6 jaar die mogelijke symptomen van COVID-19 vertonen, 
moeten getest worden. Kinderen in kinderopvang en kleuteronderwijs 
vertonen vaak luchtwegsymptomen. Symptomen zijn bij deze jonge kinderen 
dan ook enkel een reden tot testen indien er ook een recent (hoog of laag) 
risicocontact was.   

 Bij een bevestigd geval van COVID-19 start de contactopvolging. De 
risicobeoordelingen zijn verschillend volgens de leeftijd van de betrokkenen.  

 Zoals in de brede maatschappij, zijn de maatregelen voor kinderen >=12 jaar 
en leerkrachten die ingedeeld worden als hoog-risicocontact afhankelijk van 
de vaccinatiestatus en het al dan niet recent doorgemaakt hebben van een 
COVID-19 besmetting. 

 Huishoudcontacten (broers, zussen, ouders) zijn steeds hoog-
risicocontacten. Omwille van het hogere besmettingsrisico binnen het gezin 
gelden bovendien strengere regels: de quarantaine kan alleen verkort worden 
voor gevaccineerde personen. Voor andere personen (inclusief kinderen <12 
jaar) duurt de quarantaine steeds minimum zolang het indexgeval nog in 
isolatie is (zie ook hier).   
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 Er wordt géén onderscheid qua aanpak gemaakt op basis van de 
(vermoedelijke) variant van het virus. 

 Wanneer er bredere circulatie van het virus wordt vermoed, kan beslist 
worden om een hele klas in quarantaine te plaatsen of om (na overleg met de 
regionale diensten voor preventie en infectiebestrijding) grotere groepen te 
testen. 

 Als een klas gesloten wordt omwille van wijdverspreide circulatie van het virus 
binnen deze klas, start de quarantaineperiode voor alle leerlingen vanaf de 1e 
dag van de sluiting van de klas.  

 De maatregelen inzake contactopvolging in kinderopvang en onderwijs zijn 
ook van toepassing op kinderen van dezelfde leeftijd in buitenschoolse 
activiteiten zonder overnachting. 

 


