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Beste directie, beste preventieadviseur, 
 

Quarantaine regels voor kinderen jonger dan 12 jaar na blootstelling binnen 

gezin 

De voorbije week werden de quarantaineregels voor kinderen jonger dan 12 jaar na een 

blootstelling binnen het gezin al tweemaal gewijzigd. De regel waarbij de duur van de 

quarantaine voor het kind gekoppeld werd aan de vaccinatiestatus van de volwassene(n) 

waarbij het kind op dat ogenblik verblijft, heeft echter voor grote verwarring gezorgd en was 

op het terrein zeer moeilijk uitvoerbaar. Daarom heeft de Interministeriële Conferentie 

(IMC) samen met de Ministers van Onderwijs op 14 januari beslist om de regelgeving 

opnieuw te vereenvoudigen, waarbij alle kinderen in dit geval beschouwd worden als niet-

gevaccineerde hoog-risicocontacten.  

Wat betekent dit? 

Een kind jonger dan 12 jaar (of een lagereschoolkind ouder dan 12) wordt bij een contact 

bij een index binnen de thuiscontext, beschouwd als een hoogrisicocontact. Er wordt geen 

rekening gehouden met de vaccinatiestatus van het kind zelf of een ander gezinslid. Dit 

betekent voor dat kind dus: een quarantaine van 10 dagen (dus NIET naar school), met de 

mogelijkheid om vanaf dag 7 de quarantaine te verlaten mits vanaf die dag 7 een dagelijkse 

negatieve zelftest wordt afgelegd tot en met dag 10. Kinderen bij wie minder dan 5 

maanden geleden een COVID-19-infectie gedetecteerd werd met een antigeen- of PCR-

test, afgenomen door een zorgverlener, worden vrijgesteld van de quarantaine. Na de 

quarantaineperiode wordt gedurende een periode van 10 dagen een verhoogde 

waakzaamheid gerespecteerd door middel van de daarvoor geldende maatregelen, zoals 

mondmaskerdracht (vanaf 6 jaar), afstand bewaken waar mogelijk, vermijden van contact 

met kwetsbare personen ... 

Binnen de sector van onderwijs werd er gecommuniceerd dat deze wijziging ingaat vanaf 
maandag 17 januari. De technische aspecten voor de call centers zullen echter pas klaar zijn 
vanaf donderdag 20 januari. Dit zal dus mogelijk de komende dagen leiden tot tegenstrijdige 
berichten voor ouders, wat we ten zeerste betreuren.  
  
 

 

https://mailings.sciensano.be/l/102902/l6gu7nejwrg5zsuxfiuokc6anj2hwr4rc2e5iu2bymeivsmumfvq/tkudpkc3o4s4rn3tw4wfnhsaaq
https://mailings.sciensano.be/l/102902/l6gu7nejwrg5zsuxfiuokc6anj2hwr4rc2e5iu2bymeivsmumfvq/tkudpkc3o4s4rn3tw4wfnhsaaq
https://mailings.sciensano.be/l/102902/l6gu7nejwrg5zsuxfiuokc6anj2hwr4rc2e5iu2bymeivsmumfvq/5wzmr2meaaqigjy23pbtujxfxq
https://mailings.sciensano.be/l/102902/l6gu7nejwrg5zsuxfiuokc6anj2hwr4rc2e5iu2bymeivsmumfvq/5wzmr2meaaqigjy23pbtujxfxq

