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Coronacrisis: mondmaskers

Geachte heer,
Geachte mevrouw,
We willen jou informeren over het feit dat we erin geslaagd zijn een hoeveelheid mondmaskers
voor de residentiële jeugdhulpvoorzieningen, inclusief de centra voor kinderzorg en
gezinsondersteuning, ter beschikking te stellen.
We benadrukken dat het over een gelimiteerde en eenmalige levering gaat, die enkel onder
strikte voorwaarden gebruikt kan worden. Die voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg
met de artsen van het team medisch beleid van Opgroeien.
Deze mondmaskers mogen niet als preventieve maatregel gebruikt worden, noch door
minderjarigen, noch door begeleiders.
Ze mogen enkel gedragen worden door:
-

Minderjarigen met een mogelijke of bevestigde besmetting met COVID-19. We gaan hier
uit van een toepassing van één masker voor één minderjarige voor een volledige
ziekteperiode.
Indien er niemand anders in de kamer aanwezig is, mag de minderjarige het
mondmasker rond de hals dragen (maar nooit in de zak), of mag het voorlopig bewaard
worden op een plaats zonder besmettingsgevaar (vb. in een papieren omslag). Het
mondmasker mag nooit aan de voorzijde aangeraakt worden en mag nooit buiten
gedragen worden. Indien het masker rond de hals hangt of apart bewaard wordt, moet
het weer opgezet worden indien er weer contact is met een begeleider, Na het opzetten
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moeten de handen gewassen worden met water en zeep en afgedroogd worden met een
propere handdoek. Indien mogelijk wordt ook sociale afstand gehouden in de kamer.
-

Begeleiders die in rechtstreeks contact komen met minderjarigen die mogelijk of bevestigd
besmet zijn. Dit betreft dus uitsluitend begeleiders die op de kamer van die minderjarigen
of, in voorkomend geval, in een ziekenboeg van een voorziening komen.
We gaan uit van het principe dat een begeleider in een shift één mondmasker gebruikt.
Dit mondmasker wordt gebruikt ongeacht de opeenvolging van interventies. Het mag dus
met dat doel bijgehouden worden (gedragen rond de hals) maar nooit in de zak. Het
mondmasker mag, onder andere tijdens pauzes, voorlopig bewaard worden op een plaats
zonder besmettingsgevaar (bv. in een geïndividualiseerde papieren omslag of in een
uitwasbare gepersonaliseerde bak), het mag nooit aan de voorzijde aangeraakt worden en
het moet onmiddellijk verwijderd worden zodra er macroscopisch zichtbare vlekken op
zijn.
Het verdient aanbeveling, zowel om de contacten tussen verschillende personen te
beperken als om de mondmaskers rationeel te gebruiken, dat slechts een beperkte ploeg
van begeleiders de zorg voor zieken opneemt. Het virus wordt vooral verspreid via hoesten,
het is dus belangrijk dat de zieke minderjarige zijn masker draagt, dat er in de mate van
het mogelijke voldoende afstand gehouden wordt en bij het op- en afzetten van het
mondmasker de correct handhygiëne toegepast wordt.

Enkel in deze gevallen is het toegelaten een mondmasker te dragen. Ze mogen in geen geval ter
beschikking gesteld worden van andere minderjarigen en van begeleiders en andere
medewerkers die niet rechtstreeks in contact komen met besmette minderjarigen. Dit heeft, zo
stellen experten unaniem, trouwens geen enkel nut. We verwijzen ter zake naar de bijgevoegde
affiche van Zorgnet-Icuro, waarvan we aanraden dat ze voor medewerkers en minderjarigen
zichtbaar opgehangen wordt.
Deze affiche, die terug te vinden is op https://www.zorgneticuro.be/nieuws/covid-19coronavirus-faq, vermeldt ook het belang van de klassieke preventieve hygiënische maatregelen,
die we niet genoeg onder de aandacht kunnen brengen: regelmatig de handen wassen met zeep,
veelvuldig reinigen van ruimtes en deurklinken, het respecteren van sociale afstand, …
We maken van de gelegenheid gebruik om de richtlijnen bij aanwezigheid van besmette
minderjarigen in de voorziening nog eens op te lijsten:
-

De minderjarige verblijft in zijn kamer, ook om te eten en te slapen.

-

Open zo vaak mogelijk de ramen van de kamer.

-

Vermijd dat een zieke minderjarige circuleert in de voorziening en laat hem in de mate
van het mogelijke een aparte badkamer en een apart toilet gebruiken. Als dit niet
mogelijk is, moeten deze ruimtes na gebruik gedesinfecteerd worden.

-

Deel geen eet- en drinkgerei (bestek, borden, mokken, glazen,…), tandenborstels,
handdoeken of beddengoed met andere personen. Na gebruik moeten deze dingen
grondig gereinigd worden.

-

Indien mogelijk, worden die oppervlakten die vaak aangeraakt worden (bv. tafel,
nachtkastje, deurklink, toiletbril, ...) eenmaal per dag gereinigd met water dat 1%
bleekwater (=javel) bevat (doe 10 ml bleekwater (=1 soeplepel) in een fles van 1 liter en vul
deze vervolgens met kraanwater). Vergeet niet ook niet gsm’s, afstandsbedieningen, … te
reinigen.

We verwijzen naar de richtlijnen van Sciensano die ook voor minderjarigen in voorzieningen
bijzonder bruikbaar zijn: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID19_procedure_hygiene_NL.pdf.
Op dit moment hebben we geen zekerheid dat er nog bijkomende leveringen voor de jeugdhulp
zullen gebeuren. We vragen dan ook dat bovenstaande richtlijnen strikt toegepast worden en we
blijven het zelf maken van mondmaskers stimuleren.
Omdat we niet weten hoeveel minderjarigen in voorzieningen besmet zijn, kiezen we inzake de
verdeling voor een pragmatische aanpak: per erkende module verblijf ontvangt elke voorziening
2 mondmaskers. We gaan ervan uit dat er een samenwerking tussen voorzieningen zal ontstaan
en dat organisaties met eerder stabiele leefgroepen waar geen besmette minderjarigen verblijven
hun contingent ter beschikking stellen van voorzieningen waar de crisis zich ernstiger laat
voelen. We rekenen erop dat de hartverwarmende solidariteitsgolf die we merken in de
terbeschikkingstelling van personeel zich ook in het gebruik van de mondmaskers vertaalt.
De verspreiding zal vanaf donderdag 26 maart 2020 starten; we hopen tegen het einde van de
week alle mondmaskers verdeeld te hebben.
Met vriendelijke groet,

Katrien Verhegge
Administrateur-generaal
Agentschap Opgroeien
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