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WANNEER WORD JE 
GETEST OP COVID-19?

JE HEBT ZELF KLACHTEN

JE HEBT NAUW CONTACT GEHAD MET EEN BESMETTE PERSOON
= je bent een hoogrisicocontact van een persoon die positief heeft getest op COVID-19

VIA JE BEROEP KOM JE IN CONTACT MET RISICOGROEPEN ALLE ANDERE PERSONEN

Je wordt zo snel mogelijk getest en gaat in 
thuisisolatie*. 

Is je test positief? 
Blijf thuis in isolatie tot 7 dagen nadat 
je test is afgenomen.

Je kan je in overleg met je huisarts opnieuw 
laten testen**:
• als je werd getest minder dan 7 dagen na het 

risicovol contact; 
• minstens 5 dagen na de eerste test;
• ten vroegste op dag 9.
Blijf ondertussen thuis in isolatie.

Je laat een test afnemen op de 11e, 12e of 13e 

dag na het risicovol contact**. 

Je wordt bij voorkeur zo snel mogelijk 
getest en je gaat in thuisisolatie*.  

Is je test positief? 
Blijf thuis in isolatie tot 7 dagen nadat 
je test is afgenomen.

Positieve test? Isolatie

Blijf thuis in isolatie tot minstens 7 dagen 
nadat je symptomen zijn begonnen.

Negatieve test? Einde isolatie

Goed nieuws, je hebt geen COVID-19. Alleen als je 
arts het nodig vindt, volgt een tweede test.

Neem onmiddellijk telefonisch contact op met je huisarts. Je wordt zo snel mogelijk getest en 
gaat thuis in isolatie tot je het resultaat kent. 
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Is je test negatief? 
Maak steeds je thuisisolatie van 
14 dagen af. 

Is de (tweede) test negatief? 
Maak dan je thuisisolatie van 
14 dagen af. 

Is de (tweede) test positief? 
Blijf dan nog 7 dagen na de test in 
isolatie.
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Is je test negatief? 
Zet de thuisisolatie verder.

Is ook de tweede test negatief? 
Dan stopt de isolatie.

Is de tweede test positief? 
Blijf dan nog 7 dagen na de test in 
isolatie.

Heb je de tweede test geweigerd? 
Dan blijf je in isolatie tot 14 dagen na 
het contact.
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* Tenzij je in de afgelopen 2 maanden reeds een positieve PCR-test voor COVID-19 had.

** Deze test is niet nodig als de eerste test positief is.


