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Beste organisator, 

 
Omdat de huidige maatregelen bij een cluster moeilijk toe te passen zijn in de opvang, passen we na 
overleg met Zorg en Gezondheid vanaf vandaag een nieuwe aanpak toe. 
 

BUITENSCHOOLSE OPVANG 

Vanaf 4 besmettingen moest in de vroegere aanpak iedereen 5 dagen in quarantaine. Om te vermijden 
dat kinderen die nauwelijks contact hadden met een besmette persoon ten onrechte in quarantaine 
moeten, werken we vanaf vandaag, 20 januari als volgt. 

ANDERE DEFINITIE VAN CLUSTER IN DE BUITENSCHOOLSE 

• Bij een groep van 16 kinderen of minder, hebben we een cluster vanaf 4 besmettingen in 1 week. 
• Bij een groep van meer dan 16 kinderen, hebben we een cluster zodra 25% van de groep in 1 week 

COVID-19 heeft. 
 

MAATREGELEN BIJ EEN CLUSTER IN DE BUITENSCHOOLSE 

• De opvang sluit niet en er zijn geen quarantaines. 
• Iedereen doet zo snel mogelijk een zelftest om eventuele besmettingen vroeg te detecteren. 

o Is de zelftest positief en erna ook de PCR-test, dan gaat men 7 dagen in isolatie. 
o Is de zelftest negatief, dan is men 10 dagen waakzaam: 

 De kinderen mogen wel naar school en de opvang, maar niet naar de hobby’s. 
 Andere maatregelen: continu mondmasker vanaf 6 jaar in binnenruimtes, handhygiëne, 

afstand houden, contacten met risicopersonen vermijden. 
  

BABY- EN PEUTEROPVANG 

De definitie van een cluster veroorzaakte bij kleine groepen al bij heel weinig besmettingen een sluiting. 
De nieuwe richtlijnen gaan in vanaf 20 januari. 
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ANDERE DEFINITIE VAN CLUSTER BIJ BABY’S EN PEUTERS 

In een groep baby’s en peuters spreken we voortaan van een cluster vanaf 4 besmettingen op 1 week 
tijd. We passen de 25% hier dus niet meer toe. 

MAATREGELEN BIJ BABY’S EN PEUTERS 

• De groep sluit 5 dagen. 

• Iedereen van de groep gaat 5 dagen in quarantaine, te tellen vanaf het laatste hoog-risicocontact. 

 

BEHANDELING VAN MELDFICHES 

Omdat er veel meldingen binnen komen, loopt de behandeling ervan helaas vertraging op. In de brochure 
op de website kan je alvast terug vinden welke maatregelen je in welke situatie neemt.  

WEEKEND 

In het weekend kan je telefonisch contact opnemen met Zorg en Gezondheid op 02 512 93 89. Doe dit 
enkel wanneer je situatie sterk afwijkt van de richtlijnen in de brochure en je niet aan de slag kunt 
zonder extra medisch advies. Vul daarna de meldfiche in.  
De artsen beantwoorden geen vragen over de financiële compensatie. Die stel je via de meldfiche. 

BROCHURE AANPAK BESMETTINGEN 

De brochure op de website is aangepast en er zijn ook nieuwe brieven voor ouders bij een cluster 

Zie je niet onmiddellijk de versie van 20 januari? Wis dan eerst je browsegeschiedenis. 

 
 

Vriendelijke groeten, 

Team Medisch Beleid en COVID-19 team - Opgroeien 

https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-05/aanpak-besmettingen-hoogrisicocontacten-opvang.pdf
https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-05/aanpak-besmettingen-hoogrisicocontacten-opvang.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=guHPEypkDki8il7PZdsKoEeFwjF6kXZKuz_VGHanD0JURDNNTEFMVzZMSFA2UUozQkYwNUo4SlBFMi4u
https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-05/aanpak-besmettingen-hoogrisicocontacten-opvang.pdf
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