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WAAROM DEZE AANPASSING? 
 
We bevinden ons in een nieuwe fase van de coronapandemie. De omicron-variant van het coronavirus is 
overal aanwezig in onze samenleving: bedrijven, kinderopvang, scholen, zorginstellingen, ... 
 
Gelukkig is de medische impact minder groot. Omicron verspreidt zich wel heel snel, maar de gegevens 
tonen aan dat zowel volwassenen als kinderen doorgaans minder of zelfs niet ziek worden van de 
omicron-variant. Dit is te verklaren door de aard van het virus en door de hoge vaccinatiegraad. 
Bovendien stijgt de groepsimmuniteit. Uit recente data zien we bijvoorbeeld dat tot 60% van de kinderen 
antistoffen aanmaakte tegen het coronavirus. Ook heel wat volwassenen maakten de besmetting door en 
zijn mede daardoor momenteel beschermd.  
 
Daarom zijn versoepelingen in deze fase te verantwoorden. Door de nieuwe maatregelen zal er wellicht 
tijdelijk meer virus circuleren, maar de risico’s kunnen medisch als aanvaardbaar worden beschouwd.  
 
De nieuwe aanpak is eenvoudiger en afgestemd op andere sectoren: enkel wie ziek of positief getest is, 
moet nog thuisblijven. Hierdoor zal het aantal kinderbegeleiders en kinderen die thuis in quarantaine 
zitten zonder ziek te zijn, aanzienlijk dalen. Ook de administratieve last voor de organisator vermindert. 
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AANGEPASTE MAATREGELEN  

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 26 januari 2022 heeft de quarantainemaatregelen 
aan de huidige situatie aangepast.  
 
Deze maatregelen worden binnenkort aangepast op de website van Sciensano, maar we willen jullie 
alvast al hierover inlichten.  
 

IN HET KORT 

 
Kinderen tot 12 jaar worden gelijk behandeld als volledig gevaccineerde volwassenen:  
• De piste van de clusters wordt volledig verlaten.  

o Lokaal kan nog tot een sluiting van een kinderopvang of klas overgegaan worden als 
specifieke omstandigheden ertoe dwingen. Dit wordt beoordeeld door het medisch 
aanspreekpunt van de  eerstelijnszones en het CLB. 

• Na een risicocontact met een bevestigd COVID-19 geval is er geen quarantaine, wel 10 dagen 
waakzaamheid. 

o Tijdens de waakzaamheid: contact met kwetsbare personen vermijden, hygiënemaatregelen 
toepassen, vanaf 6 jaar binnen een mondmasker dragen, waar mogelijk afstand houden en als 
symptomen optreden: testen (zie verder bij ‘kinderen’). 

• Kinderen worden enkel getest als ze symptomen hebben.  
o De ouders zijn verantwoordelijk voor het testen van kun kind. Ze kunnen via de 

zelfevaluatietool nagaan of een PCR-test nodig is en daar direct een code voor deze test 
aanvragen. 

o Een positieve zelftest moet bevestigd worden door een PCR-test. Via mijngezondheid.be kan 
men met het ‘Formulier na positieve zelftest’ een code voor een PCR-test krijgen.   

o Tip: deze info is nuttig om aan ouders te bezorgen. 
 

KINDEREN 

 
• Kinderen vanaf 6 jaar met mogelijke symptomen van COVID-19 moeten altijd getest worden.  

Ze blijven thuis tot de uitslag van de test gekend is.  
o Is de test positief, dan gaan ze 7 dagen in isolatie. 

 Ook kinderen zonder symptomen die om een andere reden (bv. voor een ingreep) toch 
getest werden en een positief testresultaat hebben, gaan ook 7 dagen in isolatie.  

o Is de test negatief, dan kunnen ze afhankelijk van de aard van symptomen naar de opvang: zie 
deze tabel met symptomen. (tip: handig om deze tabel aan ouders te bezorgen). 

https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/home
https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat
https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat
https://mijngezondheid.belgie.be/
https://www.kindengezin.be/nl/thema/kinderopvang-en-naar-school/opvang-voor-een-ziek-kind/wel-niet-naar-de-opvang#anchored-section-1


Kinderen jonger dan 6 jaar worden getest bij: 

o ernstige symptomen; 
o milde symptomen wanneer ze recent een hoog- of laag-risicocontact hadden met een 

bevestigd geval van COVID-19.  
o De aanpak bij een positieve of negatieve test: zie hierboven.  

 
• Kinderen die contact hadden met een bevestigd geval van COVID-19 

 
o In de opvang of school: alle kinderen worden als laag-risicocontact beschouwd. Er is dus geen 

quarantaine en enkel een test als ze symptomen hebben.  
 

o Buiten de opvang of school (bv in het gezin, door familie, vrienden,  …): kinderen tot 12 jaar 
volgen dezelfde quarantaineregels als gevaccineerde volwassenen. Er is dus geen quarantaine, 
enkel een test bij symptomen en 10 dagen waakzaamheid.  
 

 

KINDERBEGELEIDERS 

 
• Een contact met een kind dat COVID-19 heeft, wordt beschouwd als een laag-risicocontact. 
• Na een hoog-risicocontact met een collega die COVID-19 heeft, gelden nog altijd de richtlijnen volgens 

de vaccinatiestatus. 
 
 

RISICOPATIËNTEN 

Heb je in je opvang een risicopatiënt en oordeelt de behandelende arts dat dit niet verenigbaar is met het 
opvangen van een kind dat een risicocontact had, neem dan contact op via de meldfiche van Opgroeien. 
Bijvoorbeeld: een gezinsopvang waar een gezinslid aanwezig is die een risicopatiënt is en waar de opvang 
niet gescheiden kan georganiseerd worden. Opgroeien neemt de beslissing over deze sluiting. 
 
 

INGANGSDATA 
 
In de kinderopvang en buitenschoolse opvang gaan alle maatregelen vanaf nu in.  Heel wat scholen 
passen de maatregelen ook al vanaf vandaag toe.  

Omdat de technische aanpassingen pas vanaf 3 februari 2022 klaar zullen zijn, is het mogelijk dat er tot 
dan verkeerde quarantaine-attesten worden afgeleverd of dat contracttracing niet de correcte info heeft. 
In dat geval pas je wél de maatregelen uit deze nieuwsbrief toe. 

De maatregelen zijn tijdelijk en worden herzien zodra de epidemiologische situatie het toelaat. 

 
 

https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/maatregelen
https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/maatregelen
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=guHPEypkDki8il7PZdsKoEeFwjF6kXZKuz_VGHanD0JURDNNTEFMVzZMSFA2UUozQkYwNUo4SlBFMi4u
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KINDEREN EN BEGELEIDERS DIE DOOR EERDERE MAATREGELEN IN 
QUARANTAINE ZITTEN 

Alle nieuwe meldingen vallen onder de richtlijnen die op het moment van de melding van toepassing zijn.  
 
Wie bij een nieuwe richtlijn al in quarantaine zit door eerdere maatregelen, blijft in quarantaine volgens 
de eerdere maatregelen. 

 

BELANGRIJKE PREVENTIEMAATREGELEN 
Ook in de nieuwe aanpak van risicocontacten zijn de preventiemaatregelen belangrijk. Ze helpen je om de 
verspreiding van het virus beperken: 
• Verluchten en ventileer voldoende. Een CO2-meter kan je hierbij helpen.  
• Pas een goede handhygiëne toe. 
• Medewerkers, ouders en kinderen vanaf 6 jaar dragen op de momenten dat het nodig is, hun 

mondmasker op een correcte manier.  
• Waar mogelijk, beperk de contacten tussen collega’s, bv. tijdens de pauze of lunch. Denk aan afstand 

en mondmaskers. 
 

 
In de buitenschoolse opvang 
• Buiten spelen is een goed idee. 
• Om de opvang zo veilig mogelijk te organiseren, pas je volgende principes binnen de mogelijkheden 

van je opvang toe:  
o Meng zo weinig mogelijk klas- en schoolgroepen. Bekijk met de scholen, het lokaal bestuur 

en de ouders wat de meest veilige oplossing is. Splits grote groepen op.  
o Vermijd het mengen van kinderen van verschillende leeftijden. Oudere kinderen kan je vragen 

om afstand te houden van jongere kinderen. 
o Denk na bij de groepsindeling hoe je het aantal contacten tussen begeleiders en kinderen kan 

beperken.  

 
BROCHURE BESMETTINGEN EN HOOG-RISICOCONTACTEN 
De brochure op de website en de brieven aan ouders wordt vandaag nog aangepast. Tips: 
• Je kan deze brochure ook aan ouders bezorgen. Ouders gaven ons aan dat dit helpt om de 

maatregelen te kaderen. 
• Wis eerst je browsegegevens/geschiedenis, dan zie je de laatste versie van 27 januari 2022. 
 

NOODPLAN 
Ook in deze periode kan je onvoldoende medewerkers hebben om de opvang volledig open te houden. In 
het kader voor het noodplan vind je een aantal opties waarmee je keuze kan maken. Je vindt het kader 
op de coronapagina van de website. 

https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-05/aanpak-besmettingen-hoogrisicocontacten-opvang.pdf
https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/communicatie-van-opgroeien/snelinfos-kinderopvang/coronavirus

	Aangepaste maatregelen
	In het kort
	Kinderen
	Kinderbegeleiders
	Risicopatiënten
	Kinderen en begeleiders die door eerdere maatregelen in quarantaine zitten

	Belangrijke preventiemaatregelen
	Brochure besmettingen en hoog-risicocontacten
	Noodplan

