
 

 

CORONAVIRUS 
Stappenplan in geval van (vermoedelijke) besmetting 

 
 
 
 
 

1) Wat als ik me thuis of op school ziek voel en/of symptomen (koorts, kortademigheid, hoesten) vertoon? 
 

a. Blijf thuis of op je kot. 
b. Verwittig het studentensecretariaat/de personeelsdienst en neem telefonisch contact op met 

je huisarts. Heb je geen huisarts in Brussel dan kan je eventueel beroep doen op de huisartsenpraktijk 
van de VUB. 

c. Volg verder het advies van je huisarts op, die je eventueel uitnodigt voor een test of naar een 
testcentrum doorverwijst. 

d. Tot het resultaat van de test bekend is blijf je thuis of op je kot.  
e. Bij een negatief resultaat kan je de onderwijsactiviteiten hervatten. Wordt er geen test afgenomen dan 

blijf je 14 dagen in quarantaine. 
f. Bij een positief resultaat, zie verder onder 3)  

 
2) Wat als ik in nauw contact ben geweest met een persoon die alle symptomen vertoont van een 

coronabesmetting? 
 
Indien deze situatie zich voordoet binnen de schoolcontext dan worden de studenten/medewerkers die in nauw 
contact* zijn geweest met de betrokken persoon op de hoogte gebracht. In afwachting van het resultaat van de 
test willen we je vragen bijzonder waakzaam te zijn voor de persoonlijke gezondheid en de gangbare maatregelen 
goed op te volgen. In het geval van een positieve test, zie verder onder 4)  

 
3) Wat als ik positief ben getest op het coronavirus?  

 
a. Blijf de 7 dagen volgend op je positieve test in isolatie; 
b. Breng ons zo snel mogelijk op de hoogte van je positieve test door het studentensecretariaat/de 

personeelsdienst te verwittigen én melding te maken via het e-mailadres corona@ehb.be; 
c. Vraag aan je huisarts om een eFormulier “covid19” met (contact)gegevens in te vullen zodat het 

contactonderzoek indien nodig kan starten; 
 

4) Wat als je in nauw contact bent geweest met een positief getest persoon? 
 

a. Je verwittigt onmiddellijk het studentensecretariaat/de personeelsdienst; 
b. Je gaat in quarantaine voor 14 dagen ter bescherming van jezelf en je omgeving 
c. Contacteert de huisarts die je verder begeleidt; 
d. De quarantaine kan vervroegd worden beëindigd door het presenteren van een negatieve test. Indien 

mogelijk laat je je twee keer testen met een tussenperiode van minimum 7 dagen. 

 
 

 

 
Wat is een nauw contact? 
 
Hoog risico contacten: een persoon met een cumulatief contact van minstens 15 minuten binnen een afstand van <1,5m (“face 
to face”), bijvoorbeeld in een gesprek / personen die meer dan 15 minuten in dezelfde kamer/gesloten omgeving waren met een 
COVID-19 patiënt binnen een afstand van < 1,5m, bv klasgenoten in een praktijkatelier/oefening. 
 
Laag risico contacten: een persoon die kortstondig (enkele minuten, in ieder geval minder dan 15 minuten) contact heeft gehad 
met een COVID-19 patiënt binnen een afstand van 1,5 m (“face to face”) / een persoon die zich in dezelfde kamer/gesloten 
omgeving bevond met een COVID-19 patiënt, maar daarbij minder dan 15 minuten binnen een afstand van > 1,5 m was.  
 
Opgelet: Ben je voor langer dan één dag afwezig dan bezorg je altijd een wettelijk afwezigheidsattest van je huisarts aan het 
studentensecretariaat of de personeelsdienst. 


