
Lange Leem 385 COVID-19 Flowchart
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Kwam u de laatse 3 dagen in 
nauw contact met iemand die 

besmet is met het 
coronavirus?

Blijf meteen thuis. U moet gedurende 
10 dagen na het laatste contact met 
deze persoon in quarantaine gaan.

- Bel ons meteen: 03 239 43 76. 
Wij zullen u een afspraak geven voor een test in 
de praktijk, of in de screeningspost.
- Indien na 18 uur of in het weekend, belt u de 
huisarts van wacht : 03 281 88 92
- Blijf binnen en vermijd contact met andere 
mensen

Hebt u (of uw kind) last van minstens 1 van deze 
klachten:
- Hoesten
- Moeilijk ademhalen
- Pijn op de borst
- Verminderd smaak en / of ruikvermogen
OF
Hebt u last van minstens 2 (of uw kind 1) van deze 
klachten:
- Koorts
- Spierpijn
- Vermoeidheid
- Niezen, verstopte neus of loopneus
- Keelpijn
- Hoofdpijn
- Verminderde eetlust
- Waterige diarree
- Acute verwardheid 

JA

Komt u terug uit 
een rode zone?

Kreeg u een code 
van het 

contacttracingcenter 
om u te laten 

testen?

Vertrekt u naar 
het buitenland  

o.w.v. een 
essentiële 

reden?

KIES EEN 
OPTIE

NEEN

Maak HIER een afspraak 
in een screeningspost 

naar keuze, met behulp 
van de code die u via SMS 

ontvangen hebt.

Vond u geen antwoord op uw vraag in deze flowchart?
Klik HIER , bel de federale coronalijn: 0800 146 89, of de stedelijke corona infolijn 03 435 95 55

JA

Vul 48 uur voor vertrek uit het 
buitenland dit formulier in.

Nadien krijgt u 2 codes waarmee 
u een afspraak kan maken voor 
een test op mijngezondheid.be.

Laat u meteen testen bij 
terugkomst.

Als u klachten 
krijgt in de loop 

van deze 10 
dagen 

quarantaine

Bel de praktijk:
03 239 43 76

Wacht op telefoon van het 
contracttacingcenter

JA

JA

U moet 2 x getest worden: 
1 - binnen 72u na het risicocontact
2 - op dag 7 na het laatste 
risicocontact

U kunt zich laten testen:
- in het testdorp op 
Spoor Oost
- bij het labo CMA, na 
afspraak: 03 231 36 89
- op Brussels Airport

Laat u een tweede keer testen op 
dag 7 na terugkomst

Ga meteen na terugkomst 
gedurende 10 dagen in 
quarantaine.

Als u geen 
telefoon krijgt 

van de 
contacttracers

JA

Als u klachten krijgt in de loop 
van deze 10 dagen quarantaine

https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/
https://www.corona-tracking.info/
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/
https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/
https://testcovid.be/
https://www.brusselsairport.be/nl/passengers/the-impact-of-the-coronavirus/covid-19-test-centre-at-brussels-airport
https://www.brusselsairport.be/nl/passengers/the-impact-of-the-coronavirus/covid-19-test-centre-at-brussels-airport
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