Er is sprake van een besmetting buiten de werking van de voorziening

HOOGRISICOCONTACT

- test na hoogrisicocontact (test op dag 1)
- kamerisolatie tot testresultaat
- als positief: 14d. contactdruppelisolatie (vanaf
datum testafname)
- als negatief: stop kamerisolatie
- tweede test ten vroegste op dag 7 na het laatste
hoogrisicocontact
- voorzichtigheid én verhoogde waakzaamheid tot
tweede test

LAAGRISICOCONTACT

- geen bijkomende maatregelen

HOOGRISICOCONTACT

- test na hoogrisicocontact (test op dag 1)
- minstens 7 d. kamerisolatie
- als positief: 14d. contactdruppelisolatie (vanaf
datum testafname)
- als negatief: verder kamerisolatie
- 2de test (7d na dag hoogrisicocontact)
- als test 2 positief: min. 14d. contactdruppelisolatie
(vanaf datum test 2)
- als test 2 negatief: kamerisolatie stopt, mits 14d.
voorzichtigheid en waakzaamheid (tot 14d na
laatste hoogrisicocontact)

LAAGRISICOCONTACT

- geen bijkomende maatregelen
- wel 14d. voorzichtigheid en waakzaamheid

VOLLEDIG
GEVACCINEERD

BEWONER

NIET VOLLEDIG
GEVACCINEERD

INDEXPERSOON BUITEN
DE VOORZIENING

HOOGRISICOCONTACT

Medewerker kan zich afzonderen
van hoogrisicococontact (=index)

- test zo snel mogelijk na het hoogrisicocontact (test
op dag 1)
- in quarantaine tot testresultaat
[uitzondering op quarantaine mogelijk voor volledig
gevaccineerde zorgmedewerker (asymptomatisch)
in afwachting van een eerste negatief testresultaat
mits voldaan aan voorwaarden]
- als positief: 10 d thuisisolatie (vanaf testafname)
- als negatief: quarantaine stopt – periode van
voorzichtigheid en waakzaamheid tot tweede test
- 2de test (ten vroegste 7d na laatste
hoogrisicocontact)
- als test 2 positief: min. 10d thuisisolatie (vanaf
laatste testafname)
- als test 2 negatief: geen verdere maatregelen
nodig

Medewerker kan zich NIET
afzonderen van
hoogrisicococontact (=index)

- test zo snel mogelijk na hoogrisicocontact (test op
dag 1)
- in quarantaine tot testresultaat
- als positief: 10 d thuisisolatie (vanaf testafname)
- als negatief: quarantaine stopt – periode van
voorzichtigheid en waakzaamheid tot tweede test
- 2de test (17 d na begin symptomen of positieve
test bij indexpersoon)
- als test 2 positief: min. 10d thuisisolatie (vanaf
laatste testafname)
- als test 2 negatief: geen verdere maatregelen
nodig

VOLLEDIG
GEVACCINEERD

VERMOEDEN VAN
BESMETTING

MEDEWERKER

INDEXPERSOON?

LAAGRISICOCONTACT

HOOGRISICOCONTACT

- geen bijkomende maatregelen

Medewerker kan zich afzonderen
van hoogrisicococontact (=index)

- min. 7 d. in quarantaine
- test zo snel mogelijk na hoogrisicocontact (test op
dag 1)
- als positief: 10 d thuisisolatie (vanaf testafname)
- als negatief: verder in quarantaine
- 2de test (7d na dag van laatste hoogrisicocontact)
- als test 2 positief: min. 10d thuisisolatie (vanaf
laatste testafname)
- als test 2 negatief: quarantaine stopt - periode
van voorzichtigheid en waakzaamheid (tot 14d na
laatste hoogrisicocontact)

Medewerker kan zich NIET
afzonderen van
hoogrisicococontact (=index)

- min. 10 d. in quarantaine
- test zo snel mogelijk na hoogrisicocontact (test op
dag 1)
- als positief: 10 d thuisisolatie vanaf testafname
- als negatief: verder in quarantaine
- 2de test op dag 10 (= einde isolatie indexpersoon)
- als test 2 positief: min. 10d thuisisolatie vanaf
laatste testafname
- als test 2 negatief: quarantaine stopt – periode van
voorzichtigheid en waakzaamheid
- extra test 7 dagen later (= 17 dagen na test 1)

NIET VOLLEDIG
GEVACCINEERD

LAAGRISICOCONTACT

INDEXPERSOON
BINNEN DE
VOORZIENING

- geen bijkomende maatregelen
- wel 14d. voorzichtigheid en waakzaamheid

volg het stappenplan voor één of
meer besmettingen binnen de
voorziening op de volgende pagina
versie 4 november 2021

Er is sprake van één of meerdere besmettingen binnen
de werking van de voorziening
VERMOEDEN VAN
BESMETTING

STAP 1

Risico-analyse:
bepalen van kring
van contacten rond
de bevestigde
perso(o)n(en)

bewoner

STAP 2

INDEXPERSOON
BINNEN DE
VOORZIENING

INDEXPERSOON?

medewerker

STAP 3

Eerste brede
testing

STAP 4

Analyseer de
testresultaten

bewoner
HOOGRISICOCONTACT

Ga naar stap 2
medewerker

Voer maatregelen uit zoals voor
medewerkers en bewoners na hoogrisicocontacten zoals bij indexpersoon
buiten de voorziening

Voer testen uit voor kring van
contacten zoals bepaald in stap 1
(zowel hoog- als laag-risicocontacten,
ongeacht vaccinatiestatus)

NIET VOLLEDIG
GEVACCINEERD

Geen bijkomende
positieve testen

maatregelen uit STAP 2 aan houden
Als test 1 negatief: 7d. na laatste
hoog-risicocontact nieuwe test
ongeacht vaccinatiestatus (zie stap 5)

VOLLEDIG
GEVACCINEERD

geen bijkomende maatregelen, tenzij
verhoogde waakzaamheid

minstens 14d in
contactdruppelisolatie
(vanaf datum staalname)

bewoner

Besmette persoon

minstens 10d in thuisisolatie
(vanaf datum staalname)

medewerker

Klein aantal
positieve testen

(= beperkte cluster)

Pas maatregelen toe zoals voor nietgevaccineerde medewerkers of
bewoners na hoog-risicocontact met
indexpersoon buiten de voorziening.
(cf. stap 2)

NIET VOLLEDIG
GEVACCINEERD

Als test 1 negatief: 7d. na laatste
hoog-risicocontact nieuwe test
ongeacht vaccinatiestatus (zie
stap 5)

Hoog-risicocontact
VOLLEDIG
GEVACCINEERD

geen bijkomende maatregelen, tenzij
verhoogde waakzaamheid

Min. 14d. contactdruppelisolatie
(vanaf datum staalname)

bewoner

Verontrustende
cluster

Besmette persoon
Min. 10d. thuisisolatie
(vanaf datum staalname)

medewerker

bewoner

ONGEACHT
VACCINATIESTATUS

- Min. 7d. kamerisolatie
(vanaf datum hoog-risicocontact)
- Hertest op dag 7 na 1ste negatieve
test

Hoog-risicocontact

Voor hertesten: zie stap 5
medewerker

ONGEACHT
VACCINATIESTATUS

Laag-risicocontact

- Min. 7d. quarantaine
(vanaf datum hoog-risicocontact)
- Hertest op dag 7 na 1ste negatieve
test

Voorzichtigheid en waakzaamheid tot
14 d na laatste hoog-risicocontact

Voor hertesten: zie stap 5

2de test
positief

min. 14d. contactdruppelisolatie
(vanaf datum 2de staalname)

2de test
negatief

- indien kamerisolatie: kamerisolatie
stopt
- voorzichtigheid en waakzaamheid
tot 14d. na laatste hoog-risicocontact

2de test
positief

min. 10d. thuisisolatie
(vanaf datum 2de staalname)

2de test
negatief

- indien quarantaine: quarantaine
stopt
- voorzichtigheid en waakzaamheid
tot 14d. na laatste hoog-risicocontact

bewoner

STAP 5

Tweede brede
testing

- Hertesten ten vroegste 7d. na vorige
staalname
- zowel hoog- als laag-risicocontacten,
ongeacht vaccinatiestatus

medewerker

Volgende hertesting ten
vroegste 7d. na 2de brede
testing

STAP 6

Is nieuwe risicoanalyse nodig?
Nieuwe risicoanalyse (cf. stap 1)
uitvoeren voor positief geteste
medewerkers en bewoners die
nauwe, onbeschermde contacten
hadden buiten de oorspronkelijke
kring van contacten

versie 4 november 2021

