
 

 

Onder de Hoge Bescherming van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin.  

 
 
 

 

 

 

 

 
Uw bericht van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlagen 
        
Vragen naar/e-mail  Telefoonnummer datum 
corona@opgroeien.be 02 553 14 64 2/09/2021 
    
 

Geachte heer, 
Geachte mevrouw, 

Onderstaande aanbevelingen zijn een aanvulling op de communicatie van 26 augustus ’21 
waarbij we een aantal wijzigingen doorvoerden in de outbreakrichtlijnen en een zo normaal 
mogelijke werking vooropstelden in onze voorzieningen mits het toepassen van de gekende 
hygiënische maatregelen en de aanbevelingen rond social distancing en mondmaskers voor +12-
jarigen (met uitzondering voor minderjarigen binnen de leefgroep en 
dagbegeleidingsactiviteiten).  

Het Overlegcomité besliste op 20 augustus ’21 om een aantal beperkingen vanaf 1 september te 
laten wegvallen. In afstemming met het VAPH en met goedkeuring van de Vlaamse Taskforce 
COVID-19 Zorg kunnen we voor de jeugdhulpvoorzieningen en CKG een versoepeling rond 
mondmaskerplicht doorvoeren. Dat betekent dat in heel wat situaties het mondmasker 
uitgelaten kan worden, tenzij  

- een risicopatiënt aanwezig is die niet gevaccineerd is,  
- er onvoldoende geventileerd kan worden,  
- bij contacten tussen begeleiders uit verschillende leefgroepen (cf. overleg) onvoldoende 

afstand kan bewaard worden of men zich verplaatst. 

We zoeken hierbij naar een evenwicht tussen de algemene versoepelingen in de samenleving 
enerzijds en het preventieve beleid om het risico op uitbraken in onze voorzieningen zo laag 
mogelijk te houden.  

Concreet komen we op volgende aanbevelingen wat betreft mondmaskers (in het vet de 
wijziging ten opzichte van de richtlijnen tot op vandaag): 
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- In leefgroepen: geen mondmasker voor kinderen, jongeren en begeleiders , tenzij 
aanwezigheid van een risicopatiënt die niet gevaccineerd is, er onvoldoende 
geventileerd kan worden en in situaties van nabije risicocontacten (vb. complexe 
verzorging, wassen…) 

- In ambulante begeleiding of training met vaste groepen  met (enkel) minderjarigen die 
binnen wordt georganiseerd: geen mondmasker voor kinderen, jongeren en begeleiders, 
tenzij aanwezigheid van een risicopatiënt die niet gevaccineerd is of er onvoldoende 
geventileerd kan worden.  

- voor ambulante trainingen/activiteiten met volwassenen of gemengde groepen 
(volwassenen – minderjarigen ) of met minderjarigen in flexibele groepen,  die binnen 
worden georganiseerd, geen mondmasker indien men neerzit en/of de afstand 
bewaard kan worden, tenzij aanwezigheid van een risicopatiënt die niet 
gevaccineerd is of er onvoldoende geventileerd kan worden.  

- Wanneer er sprake is van besmetting of outbreak, blijven natuurlijk de striktere 
maatregelen uit onze richtlijnen betreffende het omgaan met een (vermoedelijke) 
besmetting en/of outbreak van COVID-19, wel van toepassing. 

- Voor Brussel gelden er voorlopig geen versoepelingen 

 

De versoepelingen rond mondmaskerplicht betekenen geen wijziging in het algemene 
jeugdhulpprotocol dat van kracht blijft in fase 2. Daarnaast benadrukken we opnieuw het belang 
om in de voorziening met medewerkers, minderjarigen en ouders blijvend in gesprek te gaan over 
de maatregelen en het belang van vaccinatie. Wanneer de lokale situatie dat vereist kunnen 
tijdelijk bijkomende maatregelen genomen worden.  

We wensen ieder van jullie nogmaals de bedanken voor de volgehouden inspanningen en een 
mooie start van het nieuwe schooljaar.  

 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Katrien Verhegge 
Administrateur-generaal 
Agentschap Opgroeien 


