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Quarantaineadvies voor Covid-19 gevaccineerde 

kraamverzorgenden 

 

Quarantaine advies is aangepast voor mensen die gevaccineerd zijn. Dus als je als 

kraamverzorgende 2 weken volledig gevaccineerd bent, je hebt geen klachten en  

je komt in nauw contact met een positief getest persoon  dan hoef je niet meer (zo lang) 

in quarantaine. Je wordt dan als immuun beschouwt. 

 

Immuun ben je als je: 

• langer dan 14 dagen geleden  je vaccinatieserie hebt afgerond; 

• COVID-19 doorgemaakt hebt en daarna 1 vaccinatie langer dan 14 dagen geleden 

ontvangen hebt; 

• COVID-19 doorgemaakt hebt korter dan 6 maanden geleden. 

 

Testbeleid en isolatie van immune zorgmedewerkers mét klachten: Thuis 

blijven! 

Blijf thuis als je één of meer symptomen passend bij COVID-19 hebt, of je nu 

gevaccineerd bent of niet. Zorgmedewerkers (en hun huisgenoten) laten zich bij klachten 

direct testen, dit is van groot belang om verspreiding tegen te gaan. Totdat de testuitslag 

bekend is, moet je met klachten thuisblijven.  

 

Als de testuitslag bekend is: 

Indien de PCR-test negatief is, mag je als zorgmedewerker met milde klachten (in ieder 

geval geen koorts) weer aan het werk.  

Indien de PCR-test positief is, blijf je als zorgmedewerker met klachten thuis in isolatie 

tot minimaal 7 dagen na de start van de symptomen EN 48 uur koortsvrij EN ten minste 

24 uur symptoomvrij. 

 

Overzicht tests en isolatie beleid zónder klachten 

Mocht je in nauw contact komen (zie overzicht nauw contact) met een positief getest 

persoon of op vakantie zijn geweest in een Covid-19 risicogebied, dan gelden er andere 

test- en quarantaine afspraken voor wel en (nog) niet volledig gevaccineerd bent. 

Hieronder vindt je het overzicht. De verdere uitleg kan je vinden op de RIVM site. 

 

Type 

contact 

  

Je bent niet-immuun  Je bent wel immuun 

Huisgenoten  • Quarantaine 

10 dagen 

• Testen bij 

klachten 

• Testen bij klachten 

• Testadvies dag 5 

• Houd afstand, vermijd grote groepen 

en contact met kwetsbaren  

• Werk met een chirurgisch  

mondneusmasker tenminste type II 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine-en-isolatie
https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid
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• Testen dag 5 

(voor opheffen 

quarantaine) 

  

Overig nauw 

contact  

• Quarantaine 

10 dagen 

• Testen bij 

klachten 

• Testen dag 5 

(voor opheffen 

quarantaine) 

  

• Testen bij klachten 

• GGD kan een test op dag 5 adviseren,  

bijv. in een setting met hoge kans op 

transmissie/kwetsbare populatie 

• Werk met een chirurgisch  

mondneusmasker tenminste type II  

Terug van 

vakantie in 

risico 

gebieden  

• 10 dagen 

quarantaine 

• 10 dagen quarantaine of werken met  

een chirurgisch mondneusmasker  

tenminste type II 

• Testen op dag 5 (voor opheffen  

quarantaine) 

  

 

  

 

Inzet van  immune zorgmedewerkers (zonder klachten) die terugkeren uit een 

risicogebied 

Kraamverzorgenden zonder klachten die terugkeren uit een (hoog) risicogebied hoeven 

niet meer in quarantaine. Geadviseerd wordt om een zelftest te doen 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


