
Sciensano - Test- en quarantainemaatregelen vanaf 10 januari 2022 tot aan de krokusvakantie (update 

14 januari) 

Kleuter – en lager onderwijs 

✓ Eén tot drie besmettingen (kinderen en/of leerkrachten) in de klas  

✓ alle andere kinderen én leerkrachten laag risico 

✓ geen test of quarantaine nodig – klas blijft open, maar wel extra waakzaamheid gedurende twee weken 

✓ best contact vermijden met kwetsbare personen 

Vanaf vier besmettingen (kinderen en/of leerkrachten) of vanaf 25 % bij groepen van minder dan 

16 in dezelfde klas binnen de week  

✓ de noodremprocedure treedt in werking: de hele klas én de leerkracht(en) voor 5 dagen in  quarantaine 

✓ alleen kinderen mét symptomen worden getest 

✓ aansluitend aan de quarantaine blijven leerlingen én leerkracht extra voorzichtig in hun contacten 

 

T.a.v. de collega’s van een besmette leerkracht zal men via contact tracing bepalen of het om een hoog- of een laagrisicocontact 

gaat. In geval van een hoogrisicocontact gelden de maatregelen afhankelijk van de vaccinatiestatus en/of herstelcertificaat. 

 

(*) Het doel van de noodremprocedure is om de klascontacten binnen klasverband volledig te doorbreken. Op de klasquarantaine 

ten gevolge van een noodremprocedure gelden dan ook  tijdelijk geen uitzonderingen: dus ook volledig gevaccineerde 

leerkrachten (met booster of volledige vaccinatie minder dan 5 maand geleden) en leerkrachten of leerlingen met geldig 

herstelcertificaat moeten in quarantaine 

 

Meerdaagse uitstap met overnachting:   1 besmetting  
  volledige klasgroep 5 dagen quarantaine 
 

 

Besmetting in het gezin: de gevolgen voor de huisgenoten van de besmette persoon hangen af van hun leeftijd (leerling 
basisschool of niet) en vaccinatiestatus  
 
De andere huisgenoot is een leerling van de basisschool zonder herstelcertif icaat  (zie verder) 
Wijziging 14 januari:  
Een leerling van de basisschool , zonder herstelcertif icaat, met een besmette huisgenoot  wordt beschouwd 
als een hoogrisicocontact . – men houdt geen rekening met de vaccinatiestatus van de gezinsleden noch van 
de kinderen 

✓ De leerl ing gaat gedurende tien dagen in quarantaine (dus niet naar school)  met inkorting mogeli jk 
vanaf de zevende dag op voorwaarde van een negatieve zelftest op die dag tot en met de tiende dag  

✓ Na de quarantaine moet de leerl ing nog gedurende tien dagen extra voorzichtig zijn  (afstand 
houden van kwetsbare persnonen, mondmasker dragen in binnenruimtes buiten de eigen woning ( niet 
voor kleuters)….  

 
De andere huisgenoot is een leerling van de basisschool mét herstelcertif icaat  

✓ Als de leerl ing de afgelopen 5 maanden (150 dagen) besmet  was met COVID-19 én over een geldig 
herstelcertificaat beschikt, moet de leerl ing NIET in (thuis)quarantaine.  

✓ De leerl ing moet wel tot t ien dagen na het risicocontact (en twintig dagen als isolatie niet mogeli jk is) 
extra voorzichtig zijn   

 
De andere huisgenoot is geen leerl ing van de basisschool en is volledig gevaccineerd   

✓ Volledig gevaccineerd betekent  
o voor personen tussen 12 en 17 jaar : zi j  hebben meer dan twee weken geleden hun 

basisvaccinatie  gehad (1 dosis Janssen of 2 dosissen van een ander vaccin)  
o voor personen vanaf 18 jaar: zi j  hebben ofwel een boostervaccin gehad ofwel meer dan 

twee geleden en minder dan vijf maanden geleden hun basisvaccinatie  gehad  
✓ Volledig gevaccineerde huisgenoten  moeten niet in quarantaine  en moeten zich niet laten testen  

tenzij ze symptomen zouden hebben.  
✓ Volledig gevaccineerde huisgenoten  moeten wel tot tien dagen na het risicocontact extra 

voorzichtig zijn :  mondmasker dragen  in binnenruimtes buiten de eigen woning, niet deelnemen aan 
activiteiten waarbij mondmasker niet mogeli j k is (dus geen restaurantbezoek), afstand houden  in 
het bijzonder van kwetsbare personen …  

✓ Volledig gevaccineerde huisgenoten  die zich niet kunnen isoleren  van de besmette persoon 
hoeven ook niet in quarantaine en moeten zich niet laten testen ,  maar moeten tot twintig dagen  
na de start van de symptomen bij de besmette persoon extra voorzichtig z ijn . Een zelftest ten 
minste op dag 10 (te tellen vanaf de start van de symptomen bij de besmette persoon) is aanbevolen. 



 
De andere huisgenoot is geen leerl ing van de basisschool en is deels gevaccineerd zonder herstelcertif icaat 
(zie verder)  

✓ Deels gevaccineerd betekent 
o voor personen vanaf 18 jaar : zi j  hebben nog geen boostervaccin gehad en hun basisvaccin 

dateert van meer dan vi jf maand geleden  
✓ Deels gevaccineerde huisgenoten  moeten 7 dagen in quarantaine  gaan. Zij kunnen de quarantaine 

verkorten vanaf dag 4  op voorwaarde dat zi j  op die dag en  tot en met dag 7 dagelijks een 
negatieve zelftest  afleggen. 

✓ Deels gevaccineerde huisgenoten moeten wel tot tien dagen na het risicocontact extra 
voorzichtig zijn:  mondmasker dragen  in binnenruimtes buiten de eigen woning, niet deelnemen aan 
activiteiten waarbij mondmasker niet mogeli jk is  (dus geen restaurantbezoek), afstand houden  in 
het bijzonder van kwetsbare personen …  

✓ Deels gevaccineerde personen  die zich niet kunnen isoleren van de besmette persoon ,  kunnen 
hun quarantaine ook verkorten vanaf dag 4 , maar moeten ook ten minste op dag 10 een zelftest 
uitvoeren én zij moeten tot 20 dagen na het begin van de symptomen  bi j de besmette persoon 
voorzichtig  zi jn. 

  
De andere huisgenoot is geen leerl ing van de basisschool en is niet gevaccineerd zonder herstelcert if icaat 
(zie verder)  

✓ Niet gevaccineerd betekent:  
✓ zij hebben nog geen enkel vaccin gehad of 
✓ zij hebben  het schema van de basisvaccinatie nog niet afgewerkt (dus bv. maar één 

dosis van Pfizer) of   
✓ zij hebben de laatste dosis van de basisvaccinatie minder dan twee weken geleden  

gehad 
✓ Niet-gevaccineerde huisgenoten  moeten 10 dagen in quarantaine gaan. Zij kunnen de quarantaine 

verkorten vanaf dag 7  op voorwaarde dat zi j op die dag en tot en met dag 10 een negatieve zelftest  
afleggen. 

✓ Niet gevaccineerde huisgenoten  moeten wel tot tien dagen na het risicocontact extra vo orzichtig 
zijn : mondmasker dragen  in binnenruimtes buiten de eigen woning, niet deelnemen aan activiteiten 
waarbij mondmasker niet mogeli jk is  (dus geen restaurantbezoek), afstand houden in het bijzonder 
van kwetsbare personen … 

✓ Niet gevaccineerde personen  die zich niet kunnen isoleren van de besmette persoon , kunnen hun 
quarantaine ook verkorten vanaf dag 7, maar zij moeten tot 20 dagen  na het begin van de 
symptomen bij de besmette persoon voorzichtig  zi jn. 

 
De andere huisgenoot, al dan niet (deels) gevaccineerd en al dan niet leerl ing van de basisschool , maakte 
zelf in de laatste vijf maanden een COVID-19 infectie door (beschikt over een geldig herstelcertif icaat) 

 in principe vri jgesteld van quarantaine (risico op herinfectie is klein)  
 in principe vri jgesteld van testing (risico op vals-positieve testen)  
volgt dezelfde regels als de volledig gevaccineerden  

 


