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 “Dag mevrouw/meneer, dit is … (naam van de beller), van het Covid-19  
contactopsporingscenter. Kan ik alstublieft spreken met ... (naam van de patiënt) / bent u de 
ouder/voogd van (naam van de patiënt)?  

 

  
2a “Mijn naam is…. (naam van de beller), ik werk voor het Covid-19 contactopvolgingscenter.  Zoals u 

misschien al heeft gehoord in de media of via uw huisarts is contactopvolging één van de 
strategieën om de verspreiding van het virus in de bevolking te beperken. Het laat toe om de 
maatregelen zoals thuisisolatie te beperken tot de mensen die een hoog risico lopen om besmet 
te zijn. Heeft uw arts u geïnformeerd over de contactopvolging tijdens uw consultatie betreffende 
de Covid-19 infectie? Uw dokter heeft ons gevraagd om uw contacten na te gaan in het kader 
van de Covid-19 contactopvolging. Heeft u ongeveer een half uur tot een uur de tijd om hierover 
te praten?” De verwerking van uw persoonsgegevens valt onder de bevoegdheid van het 
Agentschap Zorg en Gezondheid/AviQ/GGC. Het gebeurt uiteraard met respect voor uw privacy 
en de geldende wetgeving. De informatie die je geeft wordt niet gebruikt om te controleren of u of 
uw contacten de maatregelen van de overheid naleven.   
  

 
  

2b In geval van antwoordapparaat: “Dit is een coronaonderzoeker die u probeerde te bereiken, we 
zullen u op een later tijdstip terugbellen”.  
Oproep wordt automatisch opnieuw ingepland door systeem  STOP   
  
  

    
  
  

2c “Een succesvolle bestrijding van het coronavirus vraagt dat de keten van besmettingen doorbroken 
wordt. Daarom sporen we iedereen op die in contact geweest is met besmette personen. Voor 
we verder gaan met dit gesprek: heeft u al een lijst met contacten kunnen voorbereiden?”   

 
  
Indien JA: “Super, houd deze lijst bij de hand zodat we deze straks kunnen overlopen.   
  

1   

Pers oon aan de lijn   → 2 a   Lijn niet beantwoord     → 2 b   

Medewerking geweigerd   
Kan niet verdergaan of wil de  
huisarts eerst raadplegen?  

  
Wanneer zou voor u dan wel  

passen?  
Dit gesprek opnieuw  

inplannen  
  

Kan ik u later terugbellen op dit  
nummer?  

Dit gesprek opnieuw  
inplannen   

Medewerking aanvaard   →  2 c   

Opnieuw inplannen   

Informatie voor de agent:  
De lijst van contacten gaat over de contacten vanaf  
-  2 dagen voor tot 7 dagen na de testafname (bij personen zonder symptomen) of  
-  2 dagen voor tot 7 dagen na de start van de symptomen (en langer als de persoon nog symptomen  
heeft na 7 dagen).   
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Indien NEE: “Geen probleem. Kan ik u over een paar uur terugbellen? ”U kan op  
‘www.info-coronavirus.be’ het document terugvinden dat uitlegt hoe u een lijst met contacten 
voorbereidt.   
  

 

 “Heeft u informatie ontvangen van uw dokter dat u in isolatie moet blijven?”  
  

Leg opnieuw uit wat “isolatie” betekent indien de persoon geen uitleg gekregen heeft van de arts.  
  
“Als u symptomen van Covid-19 heeft, moet u minimaal 7 dagen thuisblijven vanaf de start van 
uw symptomen, en totdat uw symptomen zijn verdwenen. Als u na 7 dagen nog steeds 
symptomen heeft, contacteer dan uw huisarts om te beoordelen of de isolatie verlengd wordt. Als 
u geen symptomen had bij afname van de test dan moet u minimaal 7 dagen na datum van 
testafname thuisblijven.  
  

Bent u geïnformeerd over de volgende preventiemaatregelen?” 
  
Beantwoord het formulier voor elke maatregel met ja / nee:  

• Blijf thuis zolang u symptomen heeft (Ja / Nee)  
• Vermijd verspreiding van het virus (Ja / Nee)  
• Blijf zo ver mogelijk van uw gezinsleden (Ja / Nee)  
• Bedek uw neus en mond als u hoest of niest (Ja / Nee)  
• Gebruik van toiletten (Ja / Nee)  
• Was uw handen (Ja / Nee)  

  
Voor elke maatregel met een negatief antwoord, moet u de contactpersoon helpen: zie F.A.Q.  
FAQ Blijf thuis zolang u symptomen heeft  
FAQ Vermijd verspreiding van het virus  
FAQ Blijf zo ver mogelijk van uw gezinsleden  
FAQ Bedek uw neus en mond bij hoesten of niezen  
FAQ Gebruik van toiletten  
FAQ Was uw handen  
 

  “Waar zal u uw isolatie doorbrengen?” 
 

 “Een van de belangrijkste aspecten om deze epidemie te stoppen, is door ervoor te zorgen dat de 
ziekte zich zo weinig mogelijk verspreidt. We doen dat door iedere besmette persoon te vragen 
met wie hij/zij in contact gekomen is. Zo kunnen we de personen waarmee u in contact kwam op 
de hoogte brengen en hen de juiste adviezen geven om verdere verspreiding tegen te gaan. Is dit 
duidelijk of heeft u nog vragen?”  
  
Beantwoord de vraag, help de contactpersoon (FAQ) zorg ervoor dat hij/zij het begrijpt en ga 
verder.   

  

→  3 .1  

Opnieuw inplannen   

3.1   

3.2   

3.3   

4   
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 “Ik zal nu een lijst met gemeenschappen overlopen om te kijken of we een medisch 
verantwoordelijke of verantwoordelijke moeten inlichten.   
  
Indien u deel uit maakt van een gemeenschap of in langdurig contact geweest bent met iemand 
van een instelling waar veel mensen samenkomen, zoals een school of een rusthuis, is het 
belangrijk dat in die school of dat rusthuis de nodige maatregelen worden genomen. Daartoe 
moeten we contact kunnen opnemen met bijvoorbeeld de CLB-arts van de school, de 
coördinerend arts van het rusthuis of de directie om te melden dat u daar bent geweest. Uw 
naam en telefoonnummer zal aan de instelling meegedeeld worden. Uiteraard vallen de 
betrokken artsen of directieleden onder een strikte geheimhoudingsplicht  
Kwam u in contact met een van volgende gemeenschappen, in de periode van 2 dagen voor de 
symptomen begonnen of dat u getest werd, tot 7 dagen er na ?“ 
  
Voor elke hierboven vermelde gemeenschap waarmee persoon in contact kwam, de gemeenschap 
identificeren via “Collectivity Look-up Tool” en de rol van de index case in die gemeenschap, en 
vul het formulier in.  
  

• School of hoger onderwijs  
• Rusthuis  
• Kinderdagverblijf  
• Centrum voor gehandicapte personen  
• Revalidatiecentrum  
• Detentiecentrum  
• Opvangcentrum voor daklozen of mensen zonder papieren  
• Psychiatrische instelling  
• Asielcentrum  
• Ziekenhuis 
• Denkt u aan een andere gemeenschap: bv. internaat, jeugdkamp, vluchthuizen, opvang 

voor slachtoffers van partnergeweld ...  

 
 

  
    Informatie voor de agent:    

    
Informatie over “andere gemeenschap”: Winkels waar individuen niet op de lijst staan en 

  
willekeurig 

komen, maken geen deel uit van "andere gemeenschappen".  Deelname aan tijdelijke 
samenkomsten (vb. bruiloft, activiteit van een sport- of culturele vereniging)worden later bevraagd in 
het script. 

 

  
 
 
Vraag voor elke genoemde collectiviteit: “Is uw Covid-19 test afgenomen in deze gemeenschap 
en wordt het resultaat opgevolgd door de arts van deze gemeenschap?”  
  

5   
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• Hoest  
• Keelpijn  
• Ademhalingsproblemen  
• Loopneus  
• Reuk- of smaakverlies  
• Hoofdpijn  
• Gewrichts- of spierpijn  
• Diarree  

  
  

 
  

  
6.2 “Op welke datum zijn de eerste symptomen begonnen?”  

  
Vul het formulier in  

  
7.1 “We zullen nu de lijst met personen overlopen waarmee u contact had 2 dagen voor de 

symptomen begonnen tot 7 dagen na de eerste symptomen of langer als u nog symptomen had 
na 7 dagen. Om de verspreiding van het virus te kunnen stoppen is het belangrijk dat uw lijst zo 
volledig mogelijk is. Dit is de enige manier om de keten van besmettingen te doorbreken. Het 
wettelijk kader voorziet dat dit is toegestaan voor bepaalde overdraagbare ziektes om de 
blootgestelde personen te beschermen en het verspreidingsrisico in te perken. Uw 
persoonsgegevens zullen nooit doorgegeven worden aan uw contacten. ”  

   
  

7.2 “We zullen nu de lijst met personen overlopen waarmee u contact had 2 dagen voor de test 
afgenomen werd tot 7 dagen na de test. Om de verspreiding van het virus te kunnen stoppen is 
het belangrijk dat uw lijst zo volledig mogelijk is. Dit is de enige manier om de keten van 
besmettingen te doorbreken. Het wettelijk kader voorziet dat dit is toegestaan voor bepaalde 
overdraagbare ziektes om de blootgestelde personen te beschermen en het verspreidingsrisico 
in te perken. Uw persoonsgegevens zullen nooit doorgegeven worden aan uw contacten.”  
  

 

 “Voor elke persoon waar u contact mee had, ga ik u zijn/haar persoonlijke gegevens vragen. We 
zullen ons concentreren op de contacten buiten de collectiviteit/collectiviteiten die u al 
opgegeven heeft.  

“ Heeft u symptomen gehad van Covid-19, de ziekte veroorzaakt door het coronavirus?  
De symptomen zijn: “  

•   Koorts  

6.1   

Informatie voor de agent:    
  
-  Als het antwoord ja is, vul dan in het schema ”De gemeenschap is getest” :JA  

  
-  Als het antwoord “neen” is of de persoon weet het niet, vul dan in het schema “De gemeenschap is  
getest”: NEE  

Heeft symptomen   →  6.2     Geen symptomen  →  7.2   
  

Ja   →  8     

Ja   →  8     

8   



Script 1a - Patient index – Nl 
v 7  

  

Script 1a - Patient index - Nl – v7    

5   

  

We zullen eerst focussen op uw huisgenoten, de personen die tot uw huishouden behoren: 
Het is belangrijk dat ook huisgenoten 14 dagen in isolatie blijven. We zullen nu eerst een 
overzicht maken van:  

• uw huisgenoten die reeds door de huisarts een quarantaine-attest van 14 dagen 
gekregen hebben, en  

• uw huisgenoten die geen quarantaine-attest nodig hebben.”  
  

Voor elke persoon die reeds een quarantaine-attest heeft of er geen nodig heeft, de volgende 
vragen stellen en het formulier invullen – duid aan “huisgenoot die geen attest nodig heeft”:  

• “Kan u de naam en voornaam van deze persoon spellen?”  
  

 herhaal 8 tot alle huisgenoten met een quarantaine-attest of die er geen nodig hebben 
geregistreerd zijn.   
  

 
   
  
  
  
  
  
  
  
  

9 Nu zullen we uw huisgenoten die nog geen quarantaine-attest én geen PCR code gekregen 
hebben maar er een nodig hebben, en uw andere contacten overlopen:  

  
Voor elk van deze personen de volgende vragen stellen en het formulier invullen – duid aan 
“anderen”:  

• “Kan u de naam en voornaam van deze persoon spellen?”  
• “Is deze persoon een volwassen persoon? Indien niet, heeft u de naam van de 

verantwoordelijke persoon, zoals een ouder of voogd?”  
• “Heeft u zijn/haar telefoonnummer?”  
• “Heeft u een e-mailadres waarop wij hem/haar kunnen bereiken?”  
• “Kent u het adres waarop deze persoon verblijft?”   

  

Informatie voor de agent:   
  
- Er kunnen max. 90 contacten opgegeven worden. Herhaal vanaf stap 9 voor elk contact dat de 
persoon wil melden. Focus eerst op de periode tussen 2 dagen vóór het optreden van de 
symptomen/afname van de test, en 3 dagen na het optreden van de symptomen/afname van de test. 
Daarna op de ruimere periode. 
  
- De belangrijkste doelstelling van dit gesprek is om een zo volledig mogelijk overzicht van de 
contacten te hebben. Als de persoon geen contacten opgeeft, vraag nog eens expliciet na of er 
bijvoorbeeld een goede vriend of buur is waarmee men contact heeft, of men familie of vrienden heeft 
bezocht …  

  

Informatie voor de agent: Als de huisgenoten symptomen vertonen, moeten ze direct telefonisch contact  
nemen met de huisarts.  
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10 “We zullen u nu enkele vragen stellen over de aard van het contact dat u had met deze 
personen om te bepalen of het mogelijk is of niet dat zij besmet werden.”  

  
Stel voor elk geïdentificeerd contact bij punt 9. de volgende vragen, en vul het formulier in:  

• “Wanneer kwam u voor de laatste keer in contact met deze persoon?” [datum]   
  

11 Stel voor elk geïdentificeerd contact bij punt 9. de volgende vragen en vul het formulier in.  

• “Bent u fysiek dicht bij deze persoon geweest, daarmee bedoel ik dichter dan 1,5 meter 
en langer dan 15 minuten in totaal, face-to-face, dat kan op verschillende momenten 
geweest zijn (als er geen volledige scheiding was door plexiglas).”  

• “Bent u langer dan 15 minuten in eenzelfde kamer of afgesloten ruimte geweest met deze 
persoon, waarbij niet steeds een afstand van 1,5 m werd gerespecteerd en/of waarbij 
voorwerpen werden gedeeld?” Daarmee bedoel ik huisgenoten, alle klasgenoten voor 
kinderen < 6 jaar (kleuterschool), een hele afdeling in een kinderkribbe, eventueel naaste 
buren in een klas bij kinderen ≥6 jaar of op het werk (als er geen volledige scheiding was 
door plexiglas).  

• “Heeft u fysiek contact gehad met deze persoon?”  
• “Is deze persoon in contact geweest met uw lichaamsvloeistoffen? Dan denken we aan 

kussen, braaksel opruimen, dicht bij u staan wanneer u nieste of hoestte, enz.?”  

• “Was deze persoon een medisch zorgverlener wanneer deze een medisch onderzoek 
uitvoerde of u verzorgde zonder aangepast beschermingsmateriaal?” (Informatie voor de 
agent: voor meer uitleg over “aangepast beschermingsmateriaal”, zie FAQ.)  

• “Heeft u samen met deze persoon meer dan 15 minuten gereisd met behulp van een  
transportmiddel (bus, auto, trein, vliegtuig) en zat hij/zij minder dan 2 stoelen van u 
verwijderd?”   

  
Positief voor een van deze criteria  → 13   

  

  
12 Als de persoon negatief is voor de vorige vragen:  

Stel de onderstaande vragen, vul het formulier in.  
• “Bent u op minder dan 1,5 m afstand maar cumulatief/op verschillende momenten minder 

dan 15 minuten in contact gekomen (face-to-face) met deze persoon (zonder 
plexiglaswand)?”  

• “Bent u samen met deze persoon in dezelfde kamer/afgesloten ruimte geweest, maar in 
totaal minder dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand van deze persoon? Dit 
betekent alle klaslokalen met kinderen ≥ 6 jaar*, mensen die in dezelfde ruimte werken*, 
wachtzaal in het ziekenhuis, ...”  

• “Was deze persoon een medisch zorgverlener die in dezelfde ruimte was als u zonder 
gepaste beschermende uitrusting, nooit dichter dan 1,5 meter?” (Informatie voor de 
agent: voor meer uitleg over “aangepast beschermingsmateriaal”, zie FAQ.)  

  
Als de persoon negatief is voor alle vragen, schrap dan deze persoon.  
  

“Bedankt.  
 
13    Nu zullen we de samenkomsten overlopen waar u aan deelgenomen hebt in de periode vanaf 2 

dagen voor de testafname / voor de start van de symptomen, tot 7 dagen na de testafname / na de 
start van de symptomen (of langer als de symptomen langer aanhielden). Deze aanvullende vragen 
dienen om eventueel nog ontbrekende contacten te vinden en de plaats op te sporen waar u de 
besmetting mogelijk hebt opgelopen. 
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13 a.   Hebt u in deze periode deelgenomen aan één van de volgende samenkomsten waar u veel van de 

deelnemers kende? 
-een feest (vb. bruiloft, verjaardag) 
-een begrafenis 
-een religieuze ceremonie 
-een activiteit van een sportvereniging 
-een activiteit van een culturele vereniging 
-een ander type activiteit met vrienden of kennissen waar u veel van de deelnemers kende” 

 
 

 
• Indien ‘Nee’ 

→ 13  b. 
 

• Indien ‘Ja’, voor elk van de hierboven vermelde samenkomsten waarmee de persoon in 
contact kwam, het formulier invullen.  

 
“Hebt u al de personen met wie u een nauw contact hebt gehad tijdens deze samenkomst(en) 
al opgelijst?” 

 
• Indien ‘Ja’ 

→ 13  b. 
 

• Indien nog bijkomende contacten worden opgegeven, keer terug naar vraag 9 t.e.m. 12. 
Herhaal indien nodig. 
 

→ 9. 
 

• Indien de index case niet alle nauwe contacten kan opgeven, dan gesprek opnieuw 
inplannen zodat de persoon bijvoorbeeld kan bellen naar de organisator van de 
samenkomst om meer gegevens te krijgen. 
 
“Kan ik u later terugbellen op dit nummer? Wanneer zou voor u passen?” Dit gesprek 
opnieuw inplannen.  
 

 
 

 
13 b.  “Hebt u in dezelfde periode één van de volgende plaatsen bezocht ? 

- Pretpark, natuurpark, dierenpark 
- Bioscoop, theater, concertzaal 
- Zwembad en speeltuin 
- Museum, bibliotheek 
- Conferentie, beurs, evenement 
- Restaurant, Café 
- Markt, kermis 
- Sauna, kapper, schoonheidssalon, massagesalon, tatoeage-salon, manicure-/pedicure-salon, 
wellness-centrum 
- Hotel, B&B, camping, vakantie-verhuur 
- Fitness 
- Casino 
- Overige” 

Opnieuw inplannen   
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• Indien ‘Nee’ 
→ 13  c. 

 
• Indien ‘Ja’, voor elk van de hierboven vermelde samenkomsten waarmee de persoon in 

contact kwam: formulier invullen. Zoek, indien mogelijk, het KBO-nummer van de plaats van 
samenkomst (zoals bijvoorbeeld een restaurant) op in de ‘Collectivity Look-up Tool’. 

 
“Hebt u al de personen met wie u een nauw contact hebt gehad tijdens deze samenkomst(en) 
al opgelijst?” 

 
• Indien ‘Ja’ 

→ 13  c. 
 

• Indien nog bijkomende contacten worden opgegeven, keer terug naar vraag 9 t.e.m. 12. 
Herhaal indien nodig. 
 

→ 9. 
 

 
13 c.  “Waar denkt u besmet geweest te zijn?  

-gezin 
-werk 
-reis 
-hobby 
-ziekenhuis of een andere zorginstelling 
-een feest (vb bruiloft, verjaardag)  
-een begrafenis 
-een religieuze ceremonie 
-een activiteit van een sportvereniging 
-een activiteit van een culturele vereniging 
-een ander type activiteit met vrienden of kennissen 
-andere 
-weet het niet” 

 
 

 
 
14 “Heel erg bedankt voor uw medewerking en spoedig herstel. Voor medische vragen kan u natuurlijk 

altijd contact opnemen met uw huisarts. Voor andere vragen kan u naar de website www.info-
coronavirus.be surfen.”   

   
15 Beëindig het gesprek. 

Informatie voor de agent: Weet dat een besmetting soms 14 dagen vóór het optreden van de 
symptomen of de testafname kan plaatsvinden.  


