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Wanneer moet je je laten testen? 
Wanneer moet je in quarantaine of isolatie?

Wat is het verschil tussen quarantaine en isolatie?

Hou je altijd aan de 6 gouden regels!

HEB JE KLACHTEN?

Ben je in een rode zone of risicogebied in het 
buitenland geweest?

Klachten:
• verkoudheidsklachten
• hoesten
• benauwdheid
• koorts
• plots verlies van smaak en geur 

(zonder neusverstopping)
• vermoeidheid

Geen test nodig.
Geen quarantaine 
of isolatie nodig.

Laat een test uitvoeren. Ga in quarantaine en 
laat je 7 dagen na je laatste hoogrisicocontact 

testen. Reken hiervoor vanaf de laatste dag dat 
je contact had met een hoogrisicocontact*. Blijf 

in quarantaine in afwachting van je resultaat. 

Contacteer je huisarts, laat een test 
uitvoeren en ga in isolatie in afwachting 

van je testresultaat.

Is de test positief?

Je mag uit isolatie 
indien je geen 

klachten (meer) hebt.

Je mag gaan werken. 

Je moet in isolatie blijven:
• Je huisgenoten en/of andere personen 

met wie je nauw contact had moeten in 
quarantaine gaan en zich laten testen na 7 
dagen. 

• Je dokter zal met jou een contact-tracing 
proces opstarten.

• Indien je gebruik maakt van de Corona-app: 
registreer het moment van besmetting. 
Je krijgt dan een unieke code. Koppel 
deze code aan je coronatest. Zo kan je je 
testresultaat ook raadplegen via de app.

(*)Je krijgt hiervoor de nodige informatie via het contact-tracing proces als je gegevens werden gedeeld door de persoon die positief testte.

Quarantaine 
 Als iemand met wie je nauw contact had, positief getest heeft op COVID-19 (= jij 
bent een hoogrisicocontact), moet je in quarantaine. Die duurt minstens 7 dagen 

na het laatste contact dat je had met de besmette persoon. Blijf de volgende 7 
dagen ook nog waakzaam, ongeacht de resultaten van de test. Je kan besmet 
zijn. Blijf thuis en ontvang geen bezoek. Je mag pas uit quarantaine wanneer 
het resultaat van je test op dag 7 negatief is. Voor zorgpersoneel en orde- & 

veiligheidspersoneel gelden uitzonderingen. 

Isolatie
Je moet in isolatie bij een positieve COVID-19 

test. Je isolatie duurt minimum 7 dagen,  
van bij de start van je klachten. Je mag pas uit 
isolatie gaan als je 3 dagen geen koorts meer 
hebt en je klachten duidelijk verbeterd zijn. Je 

wordt als “besmettelijk” beschouwd. Blijf de 
volgende 7 dagen ook nog waakzaam.

Respecteer de 
hygiëneregels

Doe je activieiten 
liefst buiten

Denk aan kwestbare 
mensen

Hou afstand
(1,5 m)

Beperk je nauwe 
contacten

Volg de regels over 
bijeenkomsten

Vul het Passagier Lokalisatie 
Formulier van FOD Buitenlandse 
Zaken in binnen de 48 uur voor 

je aankomst in België.

Krijg je na het invullen van het 
formulier een sms? 

JANEE

NEGATIEF POSITIEF

Ben je een 
hoogrisicocontact? 

(Heb je nauw contact gehad 
met iemand die positief 

testte op COVID-19?)
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