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1. Context 
 
Vanwege het risico op uitbraken van COVID-19 in collectiviteiten in België hebben de  
gezondheidsautoriteiten besloten om PCR-testen uit te voeren als screening bij bewoners en 
personeel van dergelijke instellingen.  
 
Omdat deze tests kunnen leiden tot de identificatie van geïnfecteerde personeelsleden, die niet ziek 
zijn, werd de huidige richtlijn opgesteld. 
 

2.  Maatregelen 
Elk personeelslid van een collectiviteit past te allen tijde de preventie- en persoonlijke 
beschermingsmaatregelen toe zoals beschreven in de procedures van de autoriteiten. 

  

Asymptomatisch zorgpersoneel met een negatieve PCR test 

• De gewone activiteiten kunnen worden verder gezet, met toepassing van de maatregelen zoals 
beschreven in de procedures voor de instelling. 

 

Asymptomatisch zorgpersoneel met een positieve PCR test  

• De persoon moet 7 dagen in thuisisolatie blijven.  

• Indien de beschikbaarheid van personeel beperkt is, kan de persoon verder werken mits het 
dragen van een masker en een verscherpte handhygiëne, maar enkel op een COVID afdeling. 

• De gezondheidstoestand moet nauw opgevolgd worden (zelfmonitoring). Indien er symptomen 
van COVID-19 optreden gelden de maatregelen voor een symptomatische persoon1. 

 
 
                                                      
1 Een positief résultat bij een asymptomatische persoon kan betekenen dat hij/zij :  
1/ in contact kwam met het virus, zonder dat dit inhoudt dat het virus levend is en de persoon besmettelijk is 
2/ zich in de prodromale fase bevindt 



 
 

 

Symptomatisch zorgpersoneel met een negatieve PCR test 

• De gewone activiteiten kunnen worden verder gezet, met toepassing van de maatregelen zoals 
beschreven in de procedures van de instelling. 

 

Symptomatisch zorgpersoneel met een positieve PCR test 

• Een personeelslid in contact met mensen die risico lopen een ernstige vorm van COVID-19 
te ontwikkelen, dat symptomen van een acute luchtweginfectie vertoont en/of ontwikkelt met een 
positieve PCR-test : 

1. blijft in thuisisolatie voor een minimum van 7 dagen na aanvang van de symptomen EN 
tot ten minste 3 dagen zonder koorts EN met verbetering van de 
ademhalingssymptomen2;   

2. draagt bij de terugkeer naar het werk te allen tijde een chirurgisch masker in de instelling 
totdat de symptomen volledig zijn verdwenen EN ten minste 14 dagen na het optreden 
van de symptomen.  

• Voor zorgpersoneel zonder contact met mensen die risico lopen een ernstige vorm van COVID-
19 te ontwikkelen gelden de algemene maatregelen:  thuisisolatie gedurende minimaal 7 dagen 
of langer totdat verbetering van de ademhalingssymptomen3. 

 

Basis hygiënemaatregelen : zie richtlijn basishygiëne. 

 

                                                      
2,3 Totdat de infectieuze symptomen zijn verdwenen, zoals beoordeeld door de behandelende arts. Een post-infectieuze (reactieve) 
hoest kan bijvoorbeeld aanhouden. 

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_procedure_hygiene_NL.pdf
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