
Resultaat van het contactonderzoek door het Centrum voor Leerlingenbegeleiding1 

Je had op school contact met een besmet persoon  
 

 

Het risico dat je2 besmet bent, is hoog. 
 

1. Wat nu? 

Als je geen corona had in de voorbije 180 dagen 
 

 Blijf je thuis tot het Vlaamse callcenter telefoneert om persoonlijk advies te geven over de testen en 
quarantaine maatregelen.  

Het Vlaamse callcenter telefoneert altijd met het nummer 02 214 19 19. Door de stijgende cijfers kan het zijn dat 
de informatie alleen via sms wordt doorgegeven en dat u niet gebeld wordt. 

Een oproep gemist van dit nummer?  

Dan kan je hen zelf bellen van 09:00 tot 20:00 (weekend en feestdagen van 10u tot 17u30). 

Informatie over de maatregelen na een hoogrisico contact kan je vinden via: https://www.info-
coronavirus.be/nl/contactopvolging  
 

 Krijg jij (meerderjarigen) of krijgt je ouder: 

- Een SMS van het nummer 8811 met de code voor 1 of 2 test(en). 

Met de code kan je online al een afspraak maken in een testcentrum. Dit kan via https://testcovid.doclr.be/  

- Een quarantainecertificaat via e-mail en de eBox die je online kan vinden via www.myebox.be.  

Geef het quarantainecertificaat ook aan de school. Zo weet de school hoelang je afwezig bent. 
 

 Ben je minstens 14 dagen volledig gevaccineerd mag je na je eerste negatieve test terug naar school en laat 
je op dag 7, indien nodig, je tweede test afnemen. Is de tweede test ook negatief, mag je verder naar school 
blijven komen. Wanneer je positief test op de eerste of de tweede test, blijf je thuis en word je terug gecontacteerd 
door het call center.  
 

 Ben je niet of onvolledig gevaccineerd of minder dan 14 dagen volledig gevaccineerd, dan moet je ook na 
een eerste negatieve test thuis blijven. Pas als je tweede test op dag 7 negatief is, mag je terug naar school.  
 

 Wil je geen test ondergaan, dan blijf je gedurende 10 dagen thuis in quarantaine en mag je niet naar school. 
 
 

Als je wel corona had in de voorbije 180 dagen 

 Dan krijg je geen SMS en geen quarantainecertificaat; 

 Telefoneert het Vlaamse callcenter om je persoonlijk advies te geven; 

 Dan mag je naar school gaan, zolang je geen ziekteklachten hebt. 

 

                                                 
1 Dit document is gebaseerd op de richtlijnen van Sciensano. VWVJ, 25/1/2021 

 
2 je = de leerling of het personeelslid dat op school contact had met iemand met corona 

https://www.info-coronavirus.be/nl/contactopvolging
https://www.info-coronavirus.be/nl/contactopvolging
https://testcovid.doclr.be/
https://myebox.be/nl


2. Algemene informatie over de maatregelen 
 

 Je kan ziek worden tot 14 dagen na je contact met de persoon met corona.  

 Voel je je ziek en ben je verkouden, heb je koorts, kan je moeilijk ademen, moet je vaak hoesten, of kan je niet zo 
goed meer ruiken en proeven? 
Blijf thuis en telefoneer direct de huisarts (van wacht). Verwittig de huisarts dat je mogelijk al een testcode krijgt 
van het call center. Het call center zal je ook contacteren omdat je als hoogrisico contact geregistreerd bent. De 
huisarts beslist of een andere teststrategie nodig is en geeft advies. 

 

 Het risico dat je besmet werd, hangt af van de leeftijd van de persoon die corona heeft en van het soort contact.  
 

 Het CLB praat met de (ouder van de) persoon die corona heeft en met de school.  
 

 Het CLB bepaalt dan wie een laag of een hoog risico op besmetting had op school. 
 

 Kleuters en lagere schoolkinderen die na een risicovol contact op school of in de buitenschoolse opvang als HRC 
worden beschouwd, volgen sinds 5 oktober 2021 hetzelfde test- en quarantaine beleid als gevaccineerde 
personen.  
 

 

3. Algemene informatie over de testen 

 

 Het call center bepaalt of je 1 of 2 testen moet ondergaan en op welke datum. 
 

 Het CLB kan geen testcodes aanmaken. 
 

 Heb je geen code gekregen en vrees je dat je toch in contact geweest bent met een besmet persoon,  dan kan je 
een zelftest afnemen. De zelftest is het meest betrouwbaar in de periode van 3 tot 7 dagen na het contact en niet 
vroeger. Is de zelftest positief, dan neem je contact met je huisarts. 
 

 Bij een wijdverspreide viruscirculatie in school, kan in samenspraak met de burgemeester en de medisch expert 
van de gemeente gekozen worden voor een andere test strategie. 
 

 

 

4. Hoe kan je een vraag stellen aan ons covid team? 

 

www.vrijclblimburg.be/covid19 

 

 

 

 
 
Covid Team 
covidteam@vrijclblimburg.be 
Vrij CLB Limburg - Afdeling 
CovidTeam 
Emiel Van Dorenlaan 147 
3600 Genk 
 

http://www.vrijclblimburg.be/covid19
mailto:covidteam@vrijclblimburg.be


 

 

 

 

 

 

 


