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Inleiding 
 
Je vindt in deze brochure de concrete toepassing van de huidige richtlijnen van Sciensano. 
Zoek via de inhoudstabel de situatie op waarmee je te maken hebt. Zo kom je terecht bij de 
juiste aanpak. 
 

Belangrijke begrippen 
 
Preventieve maatregelen 
 
Om de verspreiding van het coronavirus (en andere virussen) tegen te gaan, is regelmatig 
ventileren belangrijk. Gebruik een CO2-meter indien mogelijk. Pas de gekende 
hygiënemaatregelen goed toe. 
 
Symptomen en testen 
 
• Meer info vind je hier: Testen op het coronavirus (Covid-19) | Coronavirus COVID-19 (info-

coronavirus.be) 
• Een PCR-test wordt niet langer systematisch aanbevolen voor iedereen die symptomen 

vertoont, maar een zelftest blijft aangeraden. 
• Een positieve zelftest hoeft niet meer bevestigd te worden door een PCR-test.   
 
Begeleider met 
symptomen 

Een zelftest is aangeraden. 

Kind met 
symptomen 

• Bij kinderen vanaf 6 jaar met mogelijke symptomen van COVID-19 is 
een zelftest doorgaans aangeraden. 

o Test positief: isolatie 
o Test negatief: naar opvang volgens de tabel met symptomen 

 
• Bij kinderen <6 jaar is een zelftest enkel aangeraden bij: 

o ernstige symptomen 
o milde symptomen én een recent hoog of laag risico-contact 

met een bevestigd geval van COVID-19  
 

o Test positief: isolatie 
o Test negatief of geen test nodig: naar opvang volgens de 

tabel met symptomen 
Kind met symptomen dat onder 1 dak woont met besmette huisgenoot: 
bij voorkeur testen. Huisarts kan ook diagnose covid stellen zonder test 
en 7 dagen isolatie voorschrijven. 

 
Isolatie 
 
Wie positief test moet 7 dagen in isolatie blijven, met daarna 3 dagen voorzichtigheid. Zie 
Sciensano isolatie 
 

https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/kwaliteit-de-opvang/ziekte-en-hygiene
https://www.info-coronavirus.be/nl/testen/
https://www.info-coronavirus.be/nl/testen/
https://www.kindengezin.be/nl/thema/gezondheid-en-vaccinatie/koorts-ziekte-en-medicatie/ziek#anchored-section-3
https://www.kindengezin.be/nl/thema/gezondheid-en-vaccinatie/koorts-ziekte-en-medicatie/ziek#anchored-section-3
https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/isolatie
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Risicocontact 
 
Definitie: Algemeen | Coronavirus Covid-19 (sciensano.be) 
Maatregelen: Maatregelen | Coronavirus Covid-19 (sciensano.be)  
 
 
 
 

Welke situaties moet je melden aan Opgroeien? 
 
Sinds april 2022 wordt er geen compensatie meer voorzien. I.v.m. compensatie voor een 
sluiting hoeft u dus geen melding te doen. U mag de bestaande procedure voor 
ziektemelding volgen.   
 
Heb je vragen of bezorgdheden i.v.m. besmettingen of risicocontacten binnen de opvang, dan 
kan je wel nog een melding doen. Een medewerker neemt dan telefonisch contact met jou op.  
 
Noteer bij de korte beschrijving van de situatie zeker deze gegevens: 
• het dossiernummer van jouw opvanglocatie; 
• het aantal leefgroepen en kinderbegeleiders; 
• de laatste dag dat de positief geteste persoon aanwezig was in de opvang; 
• de datum waarop de symptomen van de positief geteste persoon begonnen zijn; 
• de datum van testafname + het testresultaat (positief, negatief of nog in afwachting). 
 
De gegevens van de meldfiche worden anoniem verwerkt om de epidemie op de voet te volgen 
en de juiste maatregelen voor de opvang te kunnen nemen. 
 

Checklist bij besmetting en/of sluiting 
 
 
1. Verzamel info 
 
• Wie is de besmette persoon 
• Wat is de leeftijd 
• Groepsopvang of gezinsopvang 
• … 

 
2. Zoek in dit document de situatie op en bekijk wat je moet doen. 

 
3. Wanneer de opvang of een (leef)groep moet sluiten 

 
• Informeer binnen je organisatie je verantwoordelijke/coördinator, je dienst, je 

hoofdbestuur, de organisator van je opvang. 

https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/algemeen
https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/maatregelen
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• Informeer de medewerkers van de opvang. Zeg hen bij wie in je opvang ze terecht kunnen 
met hun vragen en bezorgdheden. 

• Breng de arbeidsgeneesheer en je sociaal secretariaat op de hoogte. 
• Informeer ook het Lokaal Loket Kinderopvang, het aanspreekpunt voor kinderopvang bij het 

lokaal bestuur, het Lokaal Overleg Kinderopvang en eventuele andere lokale partners waar je 
mee samenwerkt. 

• Als je een buitenschoolse opvang bent en als de opvang op een schooldomein ligt, breng je 
ook de directie van de school op de hoogte.  

• Informeer de ouders. 
• Communiceer waar mogelijk hierover met de kinderen in je opvang. 
• Hang een mededeling aan je voordeur dat je voor een bepaalde periode gesloten bent en 

vermeld de contactgegevens van het aanspreekpunt. 
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1. Aanpak situaties vanuit het opgevangen kind 
 
Situatie 1a. Een opgevangen kind had een hoog-risicocontact 
 

- De opvang blijft open.  
- Het kind mag naar de opvang blijven komen. 

Kinderen vanaf 6 jaar worden na een hoog-risicocontact binnen het eigen gezin, sterk 
aangeraden om gedurende 7 dagen een mondmasker te dragen of regelmatig een zelftest 
te doen. Bron: Sciensano - maatregelen risicocontact 

 
Situatie 1b. Gezinslid van een opgevangen kind heeft COVID-19 symptomen 
 

- De opvang blijft open. 
- Het kind mag naar de opvang blijven komen. 
- Als het gezinslid positief test: ga naar situatie 1a. 

 
Situatie 1c. Gezinslid van een opgevangen kind had een hoog-risicocontact maar 
heeft geen COVID-symptomen 
 

- De opvang blijft open. 
- Het kind mag naar de opvang blijven komen. 
- Krijgt het gezinslid symptomen: ga naar situatie 1b. 
- Als het gezinslid positief test: ga naar situatie 1a. 

 
Situatie 1d. Een opgevangen kind (0-12 jaar) heeft COVID 
  

- De opvang blijft open.  
  

Het besmette kind 
- Het kind mag niet naar de opvang komen en moet 7 dagen in isolatie, te tellen vanaf de 

dag na de start van de symptomen of de dag na testafname als er geen symptomen zijn.   
- Na isolatie mag het kind terug naar de opvang als het 3 dagen geen koorts meer heeft en 

de klachten duidelijk verbeterd zijn.  
- Na de 7 dagen isolatie, moet men nog 3 dagen uiterst waakzaam zijn. Is het kind 6 jaar of 

ouder, dan moet het nog 3 dagen continu een masker dragen in de binnenruimtes.  
  

De contacten 
Kinderen of begeleiders moeten 7 dagen sociale contacten in de vrije tijd beperken en 
contact met risicopersonen vermijden. Wie symptomen krijgt, doet best een zelftest. 

  

https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/maatregelen
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2. Aanpak situaties vanuit de kinderbegeleider of medewerker 
groepsopvang 

 
Situatie 2a. Kinderbegeleider of medewerker in de GROEPSOPVANG heeft COVID-19 
symptomen 
 

- De opvang blijft open als er voldoende personeel is.  
 

Maatregelen voor de begeleider die symptomen heeft: 
- De kinderbegeleider of persoon met symptomen blijft thuis of gaat naar huis. Zij/hij 

neemt een zelftest af. 
- Is de test negatief: de begeleider komt terug werken als hij/zij genezen is. 
- Is de test positief: ga naar situatie 2c. 

 
Situatie 2b. Kinderbegeleider of medewerker in de GROEPSOPVANG had een hoog-
risicocontact  
 

- De opvang blijft open.  
 

Maatregelen voor de begeleider die een hoog-risicocontact had: 
- Hoog-risicocontact buiten het eigen gezin: 

o Je kan gaan werken. 
o 7 dagen sociale contacten beperken en contact met risicopersonen vermijden. 

- Hoog-risicocontact binnen het eigen gezin: 
o Je kan gaan werken. 
o 7 dagen mondmasker dragen als je buitenshuis bent, dus ook op het werk. 
o 7 dagen sociale contacten beperken en contact met risicopersonen vermijden. 

 
 
Situatie 2c. Kinderbegeleider of medewerker in de GROEPSOPVANG heeft COVID 
 

- De opvang blijft open als er voldoende personeel is. 
 

Besmette kinderbegeleider 
- De besmette kinderbegeleider of persoon moet 7 dagen in isolatie gaan, te tellen vanaf 

de dag na de start van de symptomen of de testafname als er geen symptomen zijn. 
- Na isolatie mag de besmette persoon terug werken als hij/zij al 3 dagen geen koorts 

meer heeft gehad en de klachten duidelijk verbeterd zijn. 
- Na de 7 dagen isolatie, moet men nog 3 dagen waakzaam zijn en moet men tijdens die 3 

dagen continu een masker dragen in de binnenruimtes (dus ook op het werk).  
 

De contacten 
Kinderen of collega begeleiders moeten 7 dagen sociale contacten in de vrije tijd beperken en 
contact met risicopersonen vermijden. Wie symptomen krijgt, doet best een zelftest. 
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3. Aanpak situaties vanuit de onthaalouder 
  
Situatie 3a. ONTHAALOUDER heeft COVID-19 symptomen 
 

- De onthaalouder neemt een zelftest af. 
- De test is negatief: De onthaalouder mag terug werken als hij/zij genezen is. De 

opvangkinderen mogen in afwachting naar een vervangopvang. 
- De test is positief: ga naar situatie 3d. 

 
Situatie 3b. De ONTHAALOUDER heeft hoog-risicocontact binnen het gezin 
 

Het besmette gezinslid  
- gaat 7 dagen in isolatie.  

 
De onthaalouder 

Situatie A: De opvangruimte is volledig gescheiden van het privégedeelte 
- De onthaalouder kan aan het werk blijven, dus de opvang blijft open. 
- De onthaalouder draagt een mondmasker gedurende 7 dagen.  

 
Situatie B: De opvangruimte is NIET volledig gescheiden van het privégedeelte 

- Het besmette gezinslid deelt dezelfde ruimtes als de opvangkinderen (keuken, 
leefruimte…): 

o De opvang moet sluiten zolang het besmette gezinslid in isolatie is. Het 
besmette gezinslid moet minstens 7 dagen in isolatie, dus de opvang is minstens 
7 dagen gesloten.  

- Het besmette gezinslid isoleert zich volledig (blijft bv. 7 dagen in een aparte slaapkamer 
en gebruikt apart sanitair): 

o In dit geval kan de opvang wel open blijven. 
 
De opgevangen kinderen 
Kinderen die nauw contact hadden met het besmette gezinslid, moeten 7 dagen sociale 
contacten in de vrije tijd beperken en contact met risicopersonen vermijden. Wie 
symptomen krijgt, doet best een zelftest. 

 
Situatie 3c. ONTHAALOUDER had hoog-risicocontact buiten het gezin 
 

- De opvang blijft open.  
- De onthaalouder moet buiten het werk gedurende 7 dagen de sociale contacten 

beperken en contact met risicopatiënten vermijden. 
 
Situatie 3d. ONTHAALOUDER heeft COVID 
 

- De opvang moet sluiten.  
 

De onthaalouder  
- moet 7 dagen in isolatie, vanaf de dag na de start van de symptomen. Zijn er geen 

symptomen, dan is dit vanaf de dag na de testafname.  
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- Na isolatie mag de onthaalouder terug werken als hij/zij al 3 dagen geen koorts meer 
heeft gehad en de klachten duidelijk verbeterd zijn.  

- Na de 7 dagen isolatie blijf je 3 dagen waakzaam. Van dag 8 tot 10 werk je met een 
mondmasker. 

 
De opgevangen kinderen 
Kinderen moeten 7 dagen sociale contacten in de vrije tijd beperken en contact met 
risicopersonen vermijden. Wie symptomen krijgt, doet best een zelftest. 

 
Situatie 3e. Gezinslid van ONTHAALOUDER heeft COVID-19 symptomen 
 

- De opvang blijft open. 
- Het gezinslid neemt een zelftest af.  
- Is de test van het gezinslid positief: ga naar situatie 3b. 

 
 
Situatie 3f. Gezinslid van ONTHAALOUDER had hoog-risicocontact buiten het 
eigen gezin   
 
- De opvang blijft open. 
- Als het gezinslid in de opvangruimtes komt, is het aangeraden dat het gezinslid een 

mondmasker draagt tot 7 dagen na het risicocontact. 
- Het gezinslid neemt bij symptomen een zelftest af. 

 
 

4. Aanpak rond reizen 
 

Sciensano: Sinds 23 mei 2022 zijn er geen specifieke maatregelen meer voor aankomende 
reizigers, zowel afkomstig vanuit een EU land als erbuiten, behalve voor VOC-landen (indien 
de procedure werd geactiveerd).  

Zie maatregelen  

- Op Sciensano voor reizigers. 
- Op info-coronavirus: Wat moet ik doen als ik aankom in België? | Coronavirus COVID-19 

(info-coronavirus.be) 

 
 

https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/reizigers
https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/
https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/
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