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Scenario Hoog-risico contact of laag-risico 
contact? 

Aanpak wat betreft testen Werken of quarantaine (bij een hoog-risico contact)? 

Positieve COVID 
19 test bij collega 

Inschatting van het contact door 
Liantis/leidinggevende. 

Test indien er een hoog-risico contact 
was 

 >15 min cumulatief contact op 
<1.5m afstand waarbij pos. 
persoon geen mondmasker 
droeg 

 Fysiek contact (vb. omhelzing)  

Eerste test op dag 3 (ev. 4) na laatste 
contact. 

Tweede test op dag 9 (ev. 10) na 
laatste contact 

Test via eigen afdeling/labo; Testaanvraag 
Cyberlab via Liantis. 

 

Bij ontwikkelen van symptomen -> zie 
onderstaand scenario “medewerker met 
symptomen” 

Hoogrisicocontacten: omwille van de continuïteit van de zorg 
en de algemene werking van ons ziekenhuis die momenteel 
onder druk staan kan er bij afwezigheid van symptomen verder 
gewerkt worden. 

  

Voor besmette medewerker met pos. testresultaat: 7 dagen 
thuisisolatie (waarvan minimaal 3d koortsvrij + verbetering 
luchtwegsymptomen). 

 

 

 

 Voor alle betrokken medewerkers (laagrisico- + hoogrisicocontacten): verhoogde alertheid op symptomen en het strikt toepassen van de coronamaatregelen op 
de werkvloer en thuis (steeds specifieke aandacht tijdens maaltijdens/koffiepauzes/overleg) 

 Cumulatief contact van 15 min -> Over ganse periode van besmettelijkheid in totaal meer dan 15 min hoogrisicocontact, kan dus ook vb. 3 x 5 min zijn. 
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Scenario Hoog-risico contact of laag-risico 
contact? 

Aanpak wat betreft testen Werken of quarantaine (bij een hoog-risico contact)? 

Positieve COVID 
19 test bij 
huisgenoot of 
knuffelcontact 

 

Uitgaan van een hoog-risico contact 

Liantis contacteren 

7 dagen quarantaine na laatste contact 
met huisgenoot + test op dag 7. Zo 
negatief kan herstart worden mits 
verhoogde alertheid en strikt toepassen 
van coronamaatregelen tot na 2e test 

Bijkomend 2e test op dag 10-11 
(intussen wel tewerkstelling) 

Test via eigen afdeling / labo;  
Testaanvraag Cyberlab via Liantis. 

 

Bij meerdere huisgenoten die 
opeenvolgend positief testen -> 
inschatting te maken door arbeidsarts. 

 

Bij ontwikkelen van symptomen -> zie 
onderstaand scenario “medewerker met 
symptomen” 

Quarantaine tot resultaat van eerste test (op dag 7) gekend is. 

Bij neg. resultaat van eerste test: werk hervatten mits naleven 
van strikte maatregelen + test op dag 10 (ev.11). 

 

Bij pos. testresultaat: 7 dagen thuisisolatie (waarvan minimaal 
3d koortsvrij + verbetering luchtwegsymptomen). 

 Voor alle betrokken medewerkers: verhoogde alertheid en het strikt toepassen van de coronamaatregelen op de werkvloer en thuis (steeds specifieke aandacht 
tijdens maaltijden/koffiepauzes/overleg) 

Huisgenoot moet 
in quarantaine 
omwille van hoog-
risico contact 

- Geen test nodig voor medewerker 

Resultaat van de test van uw 
huisgenoot afwachten. Intussen afstand 
te houden in mate van praktisch 
mogelijke. 

Geen quarantaine nodig als uw huisgenoot in contact geweest 
is met een besmet persoon. 

 

 Nooit quarantaine indien “via-via” = niet rechtstreeks 
contact met besmette personen, dus enkel quarantaine zo 
direct hoogrisicocontact met een besmette persoon. 

 Verhoogde alertheid en strikt toepassen van de coronamaatregelen op de werkvloer en thuis (steeds specifieke aandacht tijdens 
maaltijdens/koffiepauzes/overleg) 

 In geval je wil zorgen voor bv. kind in quarantaine: contact opnemen met personeelsdienst om opties te bekijken. 
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Scenario Hoog-risico contact of laag-risico 
contact? 

Aanpak wat betreft testen Werken of quarantaine (bij een hoog-risico contact)? 

Positieve test bij 
familie, sociale 
contacten 

Inschatting van het contact door 
Liantis/leidinggevende. 

Test indien er een hoog-risicocontact 
was tijdens periode dat contact 
besmettelijk was: 

Eerste test op dag 3 (ev. 4) na laatste 
contact 

Tweede test op dag 9 (ev. 10) na 
laatste contact 

Test via eigen afdeling / labo;  
Testaanvraag Cyberlab via Liantis. 

 

Bij ontwikkelen van symptomen -> zie 
onderstaand scenario “medewerker met 
symptomen” 

Werken/quarantaine zie bovenstaand scenario “positieve 
COVID 19 test bij collega” 

 Voor alle betrokken medewerkers: verhoogde alertheid en het strikt toepassen van de coronamaatregelen op de werkvloer (steeds specifieke aandacht tijdens 
maaltijdens/koffiepauzes/overleg). 
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Scenario Hoog-risico contact of laag-risico 
contact? 

Aanpak wat betreft testen Werken of quarantaine (bij een hoog-risico contact)? 

Medewerker met 
symptomen 

 

Noot: dit scenario 
geldt steeds, ook 
vb. bij 
medewerker die 
dag voordien 
reeds getest werd 
of die zich in 
periode tussen 2 
testen in (na HR 
contact) bevindt. 

Definitie mogelijks Covid-19: 

Acuut ontstaan van 1 van volgende 
symptomen:  

Hoest, kortademigheid, pijn op de 
borst, geur- of smaakverlies 
koorts, spierpijn, vermoeidheid, 
neusloop, keelpijn, hoofdpijn, 
verminderde eetlust 

Of verergering van chronische 
respiratoire symptomen (COPD, 
astma, chronische hoest,.. 

Noot: Zeer laagdrempelig te testen zo 
positieve collega(’s) op afdeling 
voorbije 14d. 

 

Maandag – vrijdag: Liantis contacteren 
bij voorkeur op 
azgroeninge@liantis.be of telefonisch 
via 6422 

Zaterdag-Zondag: mails worden 
geforward via azgroeninge@liantis.be 
naar medewerkers AZG die opvolging 
voorzien. Advies arbeidsarts kan 
steeds gevraagd worden door deze. 

 

Onmiddellijke test. Quarantaine tot 
testresultaat gekend. 

 

Test via spoeddienst, niet via labo 
gezien verhoogde kans op besmetting. 

Aanvraag test (Cyberlab) in werkweek 
via Liantis of in weekend vraagt 
spoeddienst dit zelf aan. 

 

 

Bij neg. resultaat: werkhervatting van zodra klinische toestand 
dat toelaat. 

Noot: zo negatieve test, maar suggestief verhaal voor covid kan 
dit wijzen op vals negatieve test. Steeds te overleggen met 
(arbeids)arts hoe hierna verdergegaan wordt. 

 

Bij pos. resultaat: 7 dagen thuisisolatie met voorwaarde 
minstens 3 dagen geen koorts alsook beterschap 
ademhalingssymptomen. 

 

Noot: aanhoudend reuk/smaakverlies, vermoeidheid, milde 
hoest kan(prikkel)hoest kan zeer lang (weken/maanden) 
blijven aanslepen na doormaken infectie, maar wijst niet op 
aanhoudende besmettelijkheid. 

 Bij terugkeer tot dag 14 na positieve testafname strikt mondmasker dragen + extra aandacht voor hygiënemaatregelen 
 Noot: hertesten heeft geen nut na een positieve test. PCR testen kunnen tot 3 maanden (en langer) positief blijven zonder dat persoon hierdoor 

besmettelijk is. Deze personen zijn dus ook niet op te nemen in screenings gedurende deze 3 maanden. Zie hieronder voor meer info. 
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Medewerker komt 
terug uit rode 
zone 

Liantis contacteren 

Rode zone = invullen PLF, evaluatie 

contact via zelfevaluatietool  

Noot: Reizen blijft zeer sterk 

afgeraden in de huidige situatie. 

Test op dag 7 met testcode (SMS) 

verkregen na indienen PLF (passenger 

locator form). 

7 dagen quarantaine met test op dag 7. Zo negatief mag 

herstart worden. 

Gezien het risico en het circuleren van nieuwe COVID 

varianten, kunnen uitzondering op deze maatregelen enkel in 

overleg met Liantis en na goedkeuring ziekenhuisdirectie 

worden toegestaan. 

Scenario Hoog-risico contact of laag-risico 
contact? 

Aanpak wat betreft testen Werken of quarantaine (bij een hoog-risico contact)? 

Positieve COVID 
19 test bij patiënt 
opgenomen in 
niet-covid zone 

Ziekenhuishygiëne contacteren die 
een inschatting zullen maken van het 
contact/leidinggevende volgens 
Sciensano richtlijnen. 

 

Graag ook vanuit de afdeling de 
zorgmanager op de hoogte brengen 
van aanwezigheid positieve patiënt. 

Test indien er een hoog-risico contact 
was (tot 2 dagen voor symptomen of 
positieve test) 

 AGP zonder FFP2 masker/face 
shield/HS/schort 

 >15 min cumulatief contact op 
<1.5m afstand waarbij patiënt 
geen mondmasker droeg  

 

Eerste test op dag 3(ev. 4) na laatste 
contact 

Tweede test op dag 9 (ev. 10) na 
laatste contact 

Test via eigen afdeling/labo; Testaanvraag 
Cyberlab via Liantis. 

Omwille van de continuïteit van de zorg en de algemene 
werking van ons ziekenhuis die momenteel onder druk staan 
kan er bij afwezigheid van symptomen verder gewerkt worden  

Bij pos. testresultaat: 7 dagen thuisisolatie met voorwaarde 
minstens 3 dagen geen koorts alsook beterschap 
ademhalingssymptomen. 
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ALGEMENE AFSPRAKEN + BELANGRIJKE INFO 

Bepalen besmettelijke periode 

 Bij symptomatische werknemers start de besmettelijke periode vanaf 2 dagen voor start van symptomen tot 7 dagen na start 
symptomen (of langer bij vb. immunodeficiëntie/aanhoudende forse symptomen). 

 Bij asymptomatische personen wordt de besmettelijke periode bepaald als 2 dagen voor de afname van de positieve test tot 7 dagen 
nadien. 
 

 Hoogrisicocontacten zijn dus enkel relevant gedurende deze besmettelijke periode. 

Bij twijfel bij moeilijkere situaties is in onderling overleg besloten dat de finale beslissing steeds ligt bij arbeidsarts Liantis. Graag dus 
contact opnemen zo nodig. 

Immuniteit en hertesten na doormaken Covid-19 

 PCR testen kunnen tot 3 maanden (en langer) positief blijven zonder dat personen hierdoor besmettelijk zijn. Als leidraad hertesten 
we dus niet in de 3 maanden na het hebben van een positieve wisser/doormaken corona. Bij screenings zijn deze personen dus ook 
niet te hertesten.  

 

Bij ontwikkelen van symptomen -> zie 
scenario “medewerker met 
symptomen” 

 AGP = definitie Sciensano = endotracheale intubatie, bronchoscopie, open aspiratie, toediening medicatie via verneveling, manuele beademing voor intubatie, 
patiënt omdraaien in buiklig, patiënt ontkoppelen van beademing, niet-invasieve positieve drukbeademing, CPR, bepaalde tandheelkundige ingrepen + AZG= 
gastro-intestinale endoscopie, TEE, plaatsen van maagsonde, “blootstelling aan brakende patiënt”  

 Voor alle betrokken medewerkers: verhoogde alertheid op symptomen en het strikt toepassen van de coronamaatregelen op de werkvloer en thuis (steeds 
specifieke aandacht tijdens maaltijdens/koffiepauzes/overleg). 
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 Eén uitzondering op deze regel is het ontstaan van zeer suggestieve symptomen 4w na het hebben van een positieve wisser. (Zie 
hieronder beschreven scenario). 

Mogelijke scenario’s 

 Zo suggestieve symptomen < 3m na positieve test. 

o Hertesten pas ten vroegste > 4w na eerder positieve test. Kans op vroegere (her)infectie is minimaal. 

 Zo zwak positieve test na reeds een vroegere positieve test < 3 m terug 

o Asymptomatisch en symptomatisch -> te beschouwen als oude infectie. 

 Zo zwak positieve test na vorige positieve test > 3m terug of positieve test (niet zwak) < 3m na eerder positieve test. 

o Zijn er actueel symptomen of zijn er symptomen geweest voorbije 2 weken OF is er een HR contact geweest met covid + 
persoon voorbije 3 weken. -> Zo ja op een van deze vragen nieuwe PCR minimaal 24u na vorige (ev. 48u zo praktisch 
aangewezen) en intussen quarantaine. Zo stijging virale lading bij 2e PCR -> te beschouwen als nieuwe infectie. 

 Zo positieve test (niet zwak) > 3m na vorige positieve test 

o Te beschouwen als herinfectie ongeacht symptomen. 

Serologie (antilichaambepaling bloed) is te overwegen zo geen eerder gedocumenteerde positieve PCR en dit impact heeft op de 
maatregelen die we zouden nemen. 

Contactgegevens 

1. Hoe contact opnemen + met wie? 

Maandag – vrijdag: Liantis contacteren bij voorkeur op azgroeninge@liantis.be of eventueel telefonisch via 6422. 

Weekend: mails worden geforward via azgroeninge@liantis.be naar medewerkers AZG die opvolging voorzien. Advies arbeidsarts kan steeds 
gevraagd worden door deze. Automatische mail vanuit mailbox Liantis geeft telefoonnr. door van contactpersoon in desbetreffende 
weekend. 
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2. Waar en wanneer testen laten afnemen? 

Symptomatische medewerkers: tussen 8u30 en 17u kan men terecht op de spoedafdeling. Wanneer je de symptomen ontdekt tijdens jouw 
werktijd maar buiten deze uren, ga dan onmiddellijk naar huis en meld je later terug aan bij de spoedafdeling. 

Asymptomatische medewerkers (vb. screening ikv hoogrisicocontact): je laat je bij voorkeur testen op de eigen afdeling. Kan dit niet, dan 
kan je bij de screeningsunit van het klinisch laboratorium terecht (loket 12 in de inschrijfzone aan het onthaal van het ziekenhuis) tussen 7u 
en 11u of tussen 15u en 19u op weekdagen (tussen 8u en 12u of tussen 12u30 en 16u op zater- en zondagen).   

Bij testen via de screeningsunit van het klinisch laboratorium dien je je eerst met jouw e-ID aan de kiosk aan te melden alwaar men een 
P-ticket krijgt voor prioritaire afhandeling door de centrale administratie en nadien een W-ticket voor de wachtzaal van de screeningsunit.   

   

 

 


