
DEFINITIE VERDACHT GEVAL VOOR COVID-19 

Deze gevalsdefinitie wordt gebruikt om een verdacht geval van SARS-CoV-2-infectie te identificeren 
voor het beheer van een risico voor de volksgezondheid. Bij de individuele benadering van een patiënt 
met een ernstige luchtweginfectie voert de behandelende arts de diagnostische testen uit die nodig 
zijn om de patiënt te behandelen. 
 

Elke persoon met 

o koorts + klinische symptomen van luchtweginfectie (hoest of ademhalingsmoeilijkheden)   

EN 

o hetzij een reisgeschiedenis in de 14 dagen voor het begin van de ziekte naar een land/regio 
met wijdverspreide transmissie*:  

• China  
• Zuid-Korea 
• Iran 
• Italië: provincies van Lombardië, Veneto en Emilia Romagna  

o hetzij een nauw contact (zie hieronder) met een door het laboratorium bevestigd geval van 
COVID-19 in de 14 dagen voor het begin van de ziekte. 

OF 

Elke persoon met 

o klinische symptomen van een ernstige acute luchtweginfectie en/of klinisch of radiologisch 
bewijs van longontsteking, die een ziekenhuisopname vereist 

EN 

o een reisgeschiedenis in de 14 dagen voor het begin van de ziekte naar een land/regio met 
wijdverspreide of lokale transmissie* als het etiologisch onderzoek naar endemische 
pathogenen negatief is gebleven:  

• de hier boven gemelde lijst  
• Singapore 
• Japan 

* De gevalsdefinitie kan op elk moment aangepast worden in functie van de beschikbare informatie. De 
risicogebieden voor transmissie van het SARS-Cov-2 virus worden dagelijks beoordeeld. Nieuwe landen 
of gebieden in een land worden toegevoegd indien het aantal gevallen in de afgelopen 7 dagen 
toegenomen is en de incidentie een drempelwaarde van 20 gevallen per miljoen inwoners overschrijdt.  
 
 
Een nauw contact wordt gedefinieerd als:  

o Huisgenoten van de COVID-19-patiënt in de dag voordat deze patiënt symptomen 
vertoonde;  

o Personen die in de dag voordat de eerste symptomen optraden bij de COVID-19-patiënt, 
langer dan 4 uur intensief contact binnen een straal van 1,5 meter hebben gehad met de 
COVID-19-patiënt; 

o Personen die samen gereisd hebben met een COVID-19 patiënt, ongeacht het voertuig, 
waarbij de COVID-19-patiënt 1 of 2 plaatsen verder zat (in elke richting); 



o Personen die blootgesteld werden in de gezondheidszorg, waaronder zij die directe zorg aan 
COVID-19-patiënten hebben verleend, zij die samengewerkt hebben met zieke 
gezondheidswerkers, personen die patiënten hebben bezocht of in dezelfde omgeving 
verbleven als een COVID-19-patiënt. 
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