Opleidingsmateriaal

Contactopsporing

Module 0:

Sleutelconcepten

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY

05/2020 v1.0

Sleutelconcepten

2

1

Sleutelbegrippen om mee te beginnen!

Asymptomatisch
persoon die
besmet is met
Covid-19 maar
geen symptomen
vertoont of zich
niet ziek voelt

Contactopsporing
proces om alle
mensen te
identificeren en te
bereiken die in contact
zijn geweest met een
mogelijk besmette
persoon

Eerste contactoproep
eerste oproep en
interview met een
persoon die door het
indexgeval
geïdentificeerd is
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Collectiviteit

Vals negatief testresultaat

residentiële locatie die
een gemeenschap
ontvangt (bv. school,
woonzorgcentrum,
revalidatiecentrum ...)

Vervolgoproep
eerste oproep en
interview met een
persoon die door
het indexgeval
geïdentificeerd is

een besmette persoon is
positief maar krijgt na de
PCR-test een fout negatief
resultaat (30% van de
gevallen)

Indexgeval
een geteste en
bevestigde Covid-19positieve persoon die
het proces van de
contactopsporing start
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Sleutelbegrippen om mee te beginnen!

Contact met hoog risico
contact dat in totaal langer
dan 15 minuten op minder
dan 1,5 meter is gebleven
of dat fysiek contact heeft
gehad met een mogelijk
geïnfecteerde persoon
(verkorte definitie)

Contact met laag risico
contact dat in totaal minder
dan 15 minuten op minder
dan 1,5 meter is gebleven
met een mogelijk
geïnfecteerde persoon
(verkorte definitie)

Isolatie-protocol
De persoon moet zichzelf
isoleren (contact met
anderen vermijden en
thuisblijven) en controleren
op symptomen
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Hoofdsymptomen
Koorts
Hoesten
Keelpijn
Kortademigheid
pijn op de borst

PCR-test
(Polymerase Chain
Reaction) Polymerasekettingreactietest om te
bevestigen of een
persoon Covid-19positief is

Symptomatisch
Persoon die
besmet is met
Covid-19 én
symptomen heeft
of zich ziek voelt
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Definitie van risiconiveau
Contactcirkel met hoog risico
Laag risico

Social distancing gedurende 14 dagen
Strikte handhygiëne
Zelfmonitoring

Hoog risico

Quarantaine gedurende
14 dagen
Zelfmonitoring
PCR-test indien
professioneel in nauw
contact met kwetsbare
populaties

Indexgeval
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Cumulatief contact > 15’, < 1,5m
•
•
•
•
•
•

Huishouden
Kinderopvang
Alle kinderen in een klas < 6 jaar
Buur in een klas > 6 jaar
HCW (zeker bij contact met lichaamsvloeistoffen)
Gezamelijk transport (incl. vliegtuig) op minder dan 2
zitplaatsen van elkaar
• …

Contactcirkel met laag risico

Cumulatief contact < 15’, > 1,5m

• kinderen in een klas > 6 jaar en die niet naast
COVID-19-geval zitten
• Collega’s die > 1,5m of niet in dezelfde werkruimte
zitten
• Wachtzaal ziekenhuis < 15’
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