
Draaiboek telefoongesprek: 

 

Goedemorgen, u spreekt met (…) van het Covidteam Mechelen-SKW. Ik bel u in verband met uw 
coronatest. Bent u reeds op de hoogte van het resultaat? (Ja/Nee) 

We bellen u op vanuit de Stad Mechelen om toch ook vanuit het lokaal bestuur te kijken hoe het met 
de inwoners van onze stad gaat.  

(Mogelijke vragen om verder het gesprek op gang te krijgen) 

- Hoe gaat het met u? (zorgend!) 
- Heeft u niet teveel last van de symptomen? 
- Heeft u zelf een idee waar u besmet bent geraakt + details? (winkel, werk, kapper, voetbal, 

scouts, school, restaurant, moskee, op reis, openbaar vervoer, …?) 
- Heeft de dokter u goed uitgelegd hoe de isolatie en quarantaine werkt? (aanleiding om te 

informeren naar apart sanitair, verluchting, aparte kamers, …) 
- Heeft u huisgenoten? (zo ja, wie? Noteren van namen en scholen kinderen. Is het mogelijk 

om alles te scheiden of is dit moeilijk? Hebben zij symptomen/dienen zij getest te worden?) 
- Is dit haalbaar voor het werk? (ziektebriefje, thuiswerk voor de huisgenoten? Zeker weten 

dat niemand nog gaat werken) 
- Heeft u familie, vrienden of buren die je kan helpen met boodschappen/hond uitlaten/… (zo 

niet, bieden wij ondersteuning aan via Stad Mechelen, via website ‘Hulp nodig?’: vrijwilliger 
die hierbij dan helpt) 

- Heeft u zelf al uw contacten ingelicht? (reeds 2 dagen voor symptomen is iemand 
besmettelijk, dus terugtellen tot dan voor risicocontacten, mensen kunnen dit alvast noteren 
voor Vlaanderen) 

- Reeds gebeld geweest door VL? (verschil met Mechelen uitleggen + ons objectief) 
- Indien er toch nog vragen zouden zijn de komende dagen, mag er altijd teruggebeld worden 

op het nummer 0800/11.794 

 

 

Algemene informatie: 

Termen: 

- Isolatie: enkel voor index (positief geteste persoon): 7 dagen (vanaf moment van de test) 
volledig afgezonderd van huisgenoten: bij voorkeur eigen kamer, sanitair en eten voor de 
deur zetten.  

- Quarantaine: geldt voor huisgenoten van positief geteste persoon, zij dienen binnen te 
blijven (enkel essentiële verplaatsing: boodschappen en apotheek, maar heel voorzichtig: 
masker, handschoenen, goed ontsmetten, …), niet gaan werken, geen sport, etc. Zij dienen 
ook getest te worden. 

 

Voorkomende scenario’s qua isolatie, quarantaine en testen 

- 1. Persoon is positief (ziektesymptomen of via hoogrisico contact), hij wordt getest: dag van 
de test + 7 dagen in isolatie blijven, deze persoon mag na deze 7 dagen opnieuw buiten, 



indien hij geen symptomen meer heeft. Indien hij wel nog symptomen heeft zoals koorts, 
moet hij verder binnen blijven. Dan neemt hij best even terug met de dokter contact op. 

- 2. Persoon woont samen met positief persoon of heeft een hoogrisico contact gehad: 
o A: indien hij symptomen vertoont: meteen testen 
o B: indien hij geen symptomen vertoont (wanneer de andere persoon positief blijkt): 

quarantaine en op dag 5 testen (na het laatste contact, dan kan het virus incuberen 
indien er een besmetting is geweest + kan dit door de test opgemerkt worden, 
meestal licht de dokter de patiënt hier ook over in) (+2 dagen tot testresultaat, dus in 
principe 7 dagen totaal in quarantaine indien test negatief is) 
 Tijdelijk sinds 20/10: mensen die een hoog risico contact hebben gehad, 
worden niet meer getest INDIEN ze geen symptomen vertonen. Zij moeten 
verplicht 10 dagen in quarantaine blijven (ipv 7 dagen) 

o C: indien hij geen symptomen vertoont, maar er kan geen afstand bewaard worden 
van de positieve patiënt (vb. ouders en kleine kinderen), dan dient deze persoon 7 
dagen (zolang dat de positieve persoon in isolatie moet) in quarantaine te gaan + 5 
dagen erna nog in quarantaine blijven en dan testen (12 dagen in totaal, met de 
redenering dat er dan risico contacten blijven tot de 7de dag dat de positieve persoon 
besmettelijk is) 

 

Tegenwoordig merken we echter dat de dokters dit 
zelf bepalen, wanneer een persoon getest dient te 
worden (dus bij vragen wanneer mensen getest 
moeten worden, kan je ze best doorverwijzen naar 
de dokter, bovenstaande is vooral de theorie 
erachter). 

 

Wanneer positief geteste mensen toch vragen 
hoelang ze binnen moeten blijven, zeggen wij ‘de 
dag van de test + 7 dagen’, dit is ook wat de dokters 
meestal zeggen. We merken echter wel dat de 
Vlaamse contacttracers ‘dag dat de symptomen 
verschijnen + 7 dagen’ communiceren. Echter vinden 
we dit zelf nogal wat vaag, want ja, wat is juist een 
symptoom: een kriebel in de keel of meteen hoge 
koorts? Om op safe te spelen, verkiezen wij ‘dag van 
de test + 7 dagen’. 

 

 

Overige vragen 

De overige vragen die we geregeld krijgen, duiden vooral op een gebrek aan kennis van het virus, 
zoals: 

- ‘Hoelang blijf het virus in mijn lichaam?’ 
- ‘Ben ik nog steeds besmettelijk na 2 maanden?’ 
- ‘Kan ik opnieuw ziek worden?’ 
- Etc.  



Stroomschema 

 


