
Positief geteste 
huisgenoot (cat. 1) 
en negatieve test 
zorgmedewerker

Positief getest overig 
nauw contact (cat. 2) 

en negatieve test 
zorgmedewerker

Huisgenoot met 
klachten passend bij 
COVID-19 EN koorts 
en/of benauwdheid

Quarantaine t/m 
10e dag na laatste 

blootstelling; 
op dag 5 PCR

PCR dag 5 negatief

PCR dag 5 positief

PCR dag 5 positief

PCR dag 5 negatief

Quarantaine t/m 
10e dag na laatste 

blootstelling; 
op dag 5 PCR

Thuisblijven tot testuitslag 
huisgenoot *

Thuisisolatie t/m 5 dagen na 
de test 

Thuisisolatie t/m 5 dagen na 
de test 

Niet naar werk tot en met 
10e dag na laatste 

blootstelling**

Werkt met patiënten met 
verhoogd risico op ernstig 

beloop? 

Werkt met patiënten met 
verhoogd risico op ernstig 

beloop? 

Ja. 
En intensief contact?

Nee. Dan werken met PBM 
t/m 10e dag na laatste 

blootstelling 

Ja. Dan niet naar werk t/m 
10e dag na laatste 

blootstelling**

Nee. Dan werken met PBM 
t/m 10e dag na laatste 

blootstelling 

Zorgmedewerker 
zonder klachten 

mogelijk besmet met 
SARS-CoV-2

Ja. 
En intensief contact?

Nee. Dan werken met PBM 
t/m 10e dag na terugkeer

Ja. Dan niet naar werk t/m 
10e dag na terugkeer**

Nee. Dan werken met PBM 
t/m 10e dag na terugkeer

* Bij positieve uitslag van huisgenoot start het stroomschema opnieuw bij ‘Positief geteste huisgenoot’.
** Bij een zorgmedewerker binnen een instelling voor langdurige zorg waar de bewoners in principe volledig gevaccineerd zijn,  kan de 
quarantaine beëindigd worden na een negatieve test vanaf dag 5 en kan de zorgmedewerker de werkzaamheden hervatten. Daarbij dragen zij 
tot 10 dagen na het laatste contact met de positief geteste contactpersoon altijd een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II. Deze 
versoepeling kan worden doorgevoerd nadat de bewoners volledig gevaccineerd zijn. 

Quarantaine t/m 
10e dag na 
terugkeer; 

op dag 5 PCR

PCR dag 5 positief

PCR dag 5 negatief

Thuisisolatie t/m 5 dagen na 
de test 

Huisgenoot doet 
geen test

Terugkerend uit 
risicogebied of 

-land

Huisgenoot doet 
test

Thuisblijven tot huisgenoot 
ten minste 24 uur 

klachtenvrij tot max. 7 dagen 
na 1e ziektedag
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