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Algemeen draaiboek met richtlijnen en maatregelen tijdens de 
Corona-epidemie 

 
 

1 Doel van dit draaiboek 
 
Het corona virus zal zeker nog dit najaar van 2020, en misschien nog langer, in ons land zijn.  
Dit betekent dat we veiligheidsmaatregelen met een lange termijn bril moeten bekijken.  
De activiteiten in de regenbOog zullen, afhankelijk van het aantal besmettingen in ons land, strengere 
of meer soepele maatregelen volgen. Deze maatregelen handelen voornamelijk over het 
beperken/toelaten van contacten van mogelijke verspreiders (+12jarigen) in onze werking.  
Het verstrengen of versoepelen hangt af van de ernst van de situatie en wordt gedefinieerd in kleuren.  
Of er wordt geschakeld naar een strengere of minder strenge aanpak, wordt beslist door lokale 
besturen,  de Vlaamse of federale overheid. 
 
2 Situering 
 
De gezondheid en veiligheid van medewerkers en deelnemers staan voorop.  
Daarnaast is ook het welbevinden van deelnemers  én medewerkers prioriteit!  
Hoe jonger het kind is, hoe minder het virus verspreidt. Begeleiders en ook andere kinderen in de 
opvang lopen dus heel minder risico om besmet te worden door corona door een kind. Wel moet 
iedereen opletten in contacten met volwassenen (collega’s, ouders, volwassen deelnemers…).  
Met een tweede / derde golf in het vooruitzicht, zal er gewerkt worden met kleurcodes, afhankelijk 
van de ernst van de situatie. 
 

• Groen (fase 0):   de corona epidemie is achter de rug 
• Geel (fase 1):   de corona epidemie is onder controle, maatregelen worden  

versoepeld 
• Oranje (fase 2):  er zijn lokale uitbraken, op lokaal niveau worden er maatregelen  

uitgevaardigd 
• Rood (fase 3):   er is een veralgemeende uitbraak, er worden terug algemene 

maatregelen op federaal niveau uitgevaardigd. 
 

3 Eerstelijnszones 
 
Zorgraden van de eerstelijnszones spelen een centrale rol in de lokale aansturing waar zich een 
verhoogde concentratie van besmettingen voordoet.  
Contactgegevens van onze eerstelijnszone (Genk, As, Zutendaal, Oudsbergen, Bree): 
Teamleider: Ann-Sofie Pusceddu, ann-sofie@elzkempenduin.be, 0460 94 74 51 
Voorzitter: Kaat Ieven, kaat.ieven@gmail.com, 089 35 04 27 
 

 

 

mailto:ann-sofie@elzkempenduin.be
mailto:kaat.ieven@gmail.com
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4 Contactgegevens  
 

Externe preventiedienst: CLB, dr. Jean Lieberloo, 011/59 83 50, coronopreventie@clb.be 

Medisch Integratie Centrum:  dr. Couvreur en dr Fryns: Torenlaan 15, 3600 Genk, 
mic.zwartberg@skynet.be, 089 84 34 49   

VAPH: 02 249 36 66 

5 Organisatie  
 

Kinderopvang  
 

De kinderopvang blijft open voor alle kinderen (behalve zieke kinderen 
of kinderen in thuis isolatie), ongeacht de ernst van de pandemie. 
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen thuis- en buitenshuis 
werkende ouders. 
 

Jeugdwerk 
 

van 30/10/2020 tem 20/11/2020 
Voor - 12 jarigen kan ons vrijetijdsaanbod doorgaan:      
- Groepen van max. 50 personen zonder social distancing tussen de 
kinderen.  
- Begeleiding draagt altijd een mondmasker 
- Activiteiten met overnachtingen zijn tijdelijk ook niet meer toegestaan 
voor -12.  
Voor +12 jarigen is er geen vrijetijdsaanbod meer toegestaan.  

 
Speelpleinwerking 
 
 

Speelpleinwerking herfstvakantie 2020: 
Enkel -12 jarigen mogen deelnemen aan de activiteiten. De focus ligt op 
buitenspelen. 
 

Activiteiten jongeren 
 

Van 30/10/2020 tem 20/11/2020 
Alle groepsactiviteiten voor jongeren worden tijdelijk opgeschort. 
 

Activiteiten 
volwassenen 
 

Deelnemers mogen geen activiteiten combineren. Ze kiezen voor 1 
vaste activiteit per week. Volgende activiteiten schorten we tijdelijk op:  
zwemmen, boccia, muziek, instuif en rolstoeldansen. 
 

Individuele of 
alternatieve activiteiten 
 
 

Medewerkers werken aan de betrokkenheid van deelnemers en 
organiseren individuele of alternatieve activiteiten om contact met 
deelnemers te behouden. Dit kan door een kaartje te sturen, te bellen, 
facebook, of andere acties. 
 

Uitstappen en contact 
met externen 
 
 

Uitstappen die niet binnen ons vast aanbod vallen en activiteiten 
waarbij deelnemers met externen in contact komen zijn niet mogelijk 
(vb tentoonstelling). 
 

Logistieke 
medewerkers en 

Logistieke medewerkers en medewerkers van kantoor vermijden de 
ruimten waar er deelnemers aanwezig zijn. Ze dragen een mondmasker 
en behouden een veilige afstand.  

mailto:coronopreventie@clb.be
mailto:mic.zwartberg@skynet.be
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medewerkers van 
kantoor 

Concreet betekent dit dat de medewerkers van kantoor tijdens de 
middagpauze eten en drinken op kantoor en dat de poetsvrouw enkel 
poetst wanneer er geen deelnemers zijn. 

Jobstudenten, 
stagiaires, vrijwilligers 
 

Jobstudenten, stagiaires, vrijwilligers zijn toegelaten, maar behouden 
zoveel mogelijk dezelfde activiteiten / groepen per week.  

Vervoer  Collectief vervoer wordt enkel georganiseerd waar geen alternatief 
voorhanden is: het vervoer verloopt met een sterk gereduceerde 
capaciteit en mits afstand van 1,5 meter. 
 

Medische fiche  In het kader van de maatregelen hebben we de medische fiche 
uitgebreid. Het is verplicht om deze fiche in te vullen voor de eerste 
deelname aan de activiteiten.  
Klik hier om deze fiche in te vullen  
 

Aanwezigheidsregisters, 
medische fiches en 
contacttracing 
 

o De begeleiders houden voor, tijdens en na de activiteiten 
aanwezigheidsregister en medische fiches bij. 

o Er wordt bij de inkom een contactlogboek bijgehouden voor 
externen. Blijkt dat iemand besmet is met corona, tijdens of na 
de activiteiten, dan gebruiken de coronaspeurders deze 
documenten om te kijken wie gecontacteerd moet worden in 
functie van een mogelijke besmetting. 

o Indien iemand positief test op covid-19 dan contacteert het 
tracing-centrum van de overheid deze persoon of de ouders. Er 
wordt nagegaan welke contacten het kind of de begeleider heeft 
gehad. De coördinator geeft het aanwezigheidsregister en het 
contactlogboek door.  

 
 

6 Externe volwassenen in de regenbOog vzw 
 

Ouders  en 
opvoedings- 
verantwoordelijken 

Ouders dragen steeds een mondmasker bij het brengen en halen. 
Ouders en begeleiders houden een veilige afstand van 1.5 meter tot elkaar. 
Ouders tekenen de aanwezigheidslijst niet af. De begeleiding doet dit in hun 
plaats. 
Ouders mogen uitzonderlijk in de activiteitenruimte komen met 
mondmasker. 
Babbels met ouders gebeuren digitaal, of op veilige afstand. 
Geen fysieke ouderactiviteiten toegelaten. 

Ondersteuning van 
begeleiders en 
mensen in 
opleiding 
(pedagogische 
ondersteuners, 
ondersteuners rond 
inclusie,  
stagebeleiders, 

Kan, buiten of in een andere ruimte dan de activiteitenruimte met 
deelnemers. 
De persoon: 
- draagt een mondmasker tijdens bezoek, binnen en buiten 
- bewaart 1.5m afstand  
- bezoekt en observeert enkel buiten de activiteitenruimte (max 3 
verschillende opvanglocaties per week) 
 
Dringende assessments en stagebezoeken kunnen in de ruimten doorgaan. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHeADz74JmCy3brCOIqjOiJQTQ5vPGky_OJ-ELl9dSp91mcg/viewform
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mentoren, 
examinatoren) 

Opleiding en ondersteuning in groep kan fysiek alleen als het noodzakelijk 
is.  

Therapie  Individuele therapie kan plaatsvinden buiten de opvangruimte.  
Andere externen 
(wijkwerker, 
GIGOS, ..) 
 

Externen mogen uitzonderlijk komen. Ze dragen een mondmasker en 
behouden een veilige afstand. 

 
7 Veiligheid en gezondheid 
 

Hou afstand 
 

Bewaak ten alle tijden je social distance: blijf op minstens 1,5 m afstand 
van medewerkers, ouders en andere volwassenen of jongeren vanaf 12 
jaar. Ook in gangen, pauzelokaal, keuken,… 
Je hoeft geen social distancing te verwachten van de kinderen.  

Basisvoorwaarden 
handhygiëne 
 
 

Regelmatig grondig handen wassen. 
Goede snuit-/hoest-/nieshygiëne 
Draag geen ringen, armbanden, horloges en kunstnagels 
Kies voor korte nagels zonder nagellak 
Draag bij voorkeur kledij met korte mouwen 
 

Handhygiëne 
medewerkers  

Medewerkers wassen/ontsmetten hun handen zeker vóór: 
o De aanvang van hun dienst 
o Het bereiden en aanraken van het eten 
o Het eten en het eten geven 
o Het verzorgen van een wonde 
o Het aanbrengen van een crème of zalf 
o Het geven van geneesmiddelen  

 
Medewerkers wassen/ontsmetten hun handen na: 

o Hulp aan een kind op wc of na een natte broek 
o Toiletbezoek 
o Na contact met lichaamsvochten zoals speeksel, stoelgang, 

braaksel, wondvocht en bloed 
o Bij zichtbaar of voelbaar vuile handen 
o Het hoesten, niezen of snuiten van de neus 
o Het buitenspelen 
o Contact met vuil textiel, afval of de afvalbak 
o Na contact met huisdieren en hun uitwerpselen 
o Na het schoonmaken 

 
Handhygiëne  
deelnemers 

Regelmatig grondig handen wassen. 
Goede snuit-/hoest-/nieshygiëne 
 
Deelnemers wassen hun handen: 

o bij het binnenkomen  
o vóór en na elke maaltijd 
o na toiletbezoek 
o na hoesten, niezen en snuiten 
o na buitenspelen 
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o na het aanraken van huisdieren 
o bij zichtbare bevuiling van de handen 

Gebruik mondmaskers 
correct 
 

Het dragen van een masker is enkel zinvol als ook alle andere maatregelen 
gerespecteerd worden. 
Het dragen van een masker is bijkomend en biedt geen volledige 
bescherming. De standaard hygiënische maatregelen en de social 
distancing zijn de belangrijkste maatregelen. Een foutief gebruik vergroot 
de risico’s!  
Afspraken voor een correct gebruik van stoffen mondmaskers:   

o 1 mondkapje voor 1 medewerker / deelnemer 
o Na de gewerkte dienst: wassen op 90°C of 5 minuten in kokend 

water doen 
o Bij niet gebruik: hygiënisch opbergen in papieren enveloppe 
o Bij terug opzetten: eerst handen wassen met water en zeep, 

afdrogen 
o Nooit het mondmasker aan de voorkant aanraken, dit is de vuile 

zijde.  
o Het mondmasker is strikt persoonlijk, en wordt bewaard en 

gewassen volgens de voorschriften.  
Het dragen van handschoenen is niet nodig en wordt afgeraden. Een 
goede handhygiëne is cruciaal!  

Mondmaskers 
medewerkers en 
vrijwilligers 
 
 
 

Medewerkers en vrijwilligers 
dragen een chirurgisch mondmasker  

o tijdens alle activiteiten en contacten met deelnemers 
o tijdens breng- en haalmomenten met ouders 
o in contact met externen  

 
dragen een chirurgisch mondmasker + handschoenen 

o tijdens verzorgingsmomenten en EHBO 
 
dragen een FFP2 mondmasker en handschoenen 

o tijdens verzorgingsmomenten en EHBO bij +12 jarigen, indien de 
jongere geen masker kan dragen.  

 
dragen een FFP2 mondmasker 

o Indien een kind in afzondering is wegens symptomen 
 
Uitzondering: medewerkers van Labiomista dragen een stoffen 
mondmasker van Labiomista of een eigen (stoffen) masker. 
 

Mondmaskers 
deelnemers 
 
 
 

Jongeren vanaf 12 jaar en volwassen deelnemers bewaren onderling een 
veilige afstand van minstens 1,5 m.  
 
Kinderen -12 jaar: dragen geen mondmasker 
Fysiek kwetsbare kinderen -12 jaar met een verhoogd risico op ernstiger 
verloop van COVID-19 dragen een mondmasker. Dit wordt in 
samenspraak met de behandelende arts en ouders besproken.  
  
Deelnemers vanaf 12 jaar dragen een (stoffen) mondmasker : 
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o bij het binnenkomen, verplaatsingen en wanneer er onderling 
geen afstand van 1,5m is; 

o tijdens activiteiten binnen én buiten; 
o bij verzorgingsmomenten en EHBO;  

Indien zij geen mondmasker kunnen dragen, draagt de begeleider 
een FFP2 mondmasker. 

o in contact met externen wanneer social distancing niet mogelijk 
is. Indien zij geen mondmasker dragen en social distancing niet 
mogelijk is in contact met externen, is contact met externen niet 
mogelijk.  

o in de bus 
 
Deelnemers vanaf 12 jaar dragen een chirurgisch mondmasker bij: 

o Covid-19 symptomen wanneer zij in afzondering zijn  
 
Deelnemers van Labiomista ontvangen 1 mondmasker van Studio Koen 
Vanmechelen voor strikt persoonlijk gebruik.   

 
Bijkomende maatregelen 

o Tijdens eet- en drinkmomenten kunnen mondmaskers 
opgeborgen worden in een papieren envelop waar je naam op 
staat (zelf meebrengen of te verkrijgen op de regenbOog).  

o Eenmaal deelnemers op een veilige afstand van elkaar zitten (vb 
tijdens crea) dan kunnen deelnemers hun mondmaskers wel 
uitdoen. 

 
Onderhoud van 
lokalen  
 
 
 

Zie poetsschema in bijlage  
o Reinig minstens dagelijks oppervlakken die regelmatig aangeraakt 

worden, zoals deurklinken, lichtschakelaars, leuningen van 
stoelen, speelmatten, vloer waarop kinderen spelen, toiletten,… 

o Besteed aandacht aan de hygiëne en reiniging van smartphones, 
toetsenborden en computermuizen. 

o Reinig en ontsmet materialen bij shiftwissel 
o Vermijd gedeeld gebruik van materialen door het maken van 

afspraken met collega’s in dezelfde shift. 
o Zorg voor dagelijks onderhoud én ledigen van de vuilnisbakken. 
o Reinig regelmatig het binnenspeelgoed.  

Onderhoud bij 
Labiomista 
 

o De tafel en andere contactoppervlakken in de kelderruimte 
worden ontsmet na de werking.   

o Na het afronden van het werk per stal wassen/ontsmetten de 
deelnemers/begeleiders hun handen. 

o De deelnemersgroepen worden klein gehouden om ook in de 
stallen de afstandsmaatregelen zoveel mogelijk te kunnen 
garanderen. 

o De deelnemers dragen het T-shirt of de trui van de werking 
(conservators). Ze kunnen dit aandoen in de omkleedruimte in de 
kelder.  Op het einde van de dag wordt de gedragen kledij in een 
mand gedaan die hiervoor klaarstaat. De begeleider wast deze 
kledij, rekening houdend met de hygiënevoorschriften, grondig 
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voor een volgend gebruik.  Deelnemers nemen geen kledij van de 
werking mee naar huis om toe te zien op goede hygiëne. 

o We beperken contactmomenten met bezoekers in het park of 
andere medewerkers van LABIOMISTA.  In geval van contact 
dragen deelnemers en begeleiders steeds een mondmasker. 

Toilet  
 

Er is één apart toilet voor de volwassen deelnemers, één toilet voor de 
tieners, twee toiletten voor kinderen jonger dan 12 jaar en één voor het 
personeel. 
Spoel toiletten zo goed mogelijk door met deksel gesloten + 
ontsmetten 
 

Ventileren en 
verluchten  

Ventileren en verluchten via buitenlucht is belangrijk. 
Hercirculatie van binnenlucht best vermijden. 
We zetten de ramen/deuren per dag zoveel mogelijk open (min 3x per 
dag 20 minuten). 
Bij voorkeur vinden zoveel mogelijk activiteiten plaats in de buitenlucht. 
Waar dat niet haalbaar is zorgen we voor voldoende ventilatie.  

Materialen van thuis Er is geen probleem om materiaal van thuis (brooddoos, drinkfles, kledij) 
zoals voorheen naar de werking te brengen. Speelgoed van thuis mag 
niet vermengd worden met speelgoed van de opvang dor door andere 
kinderen gebruikt worden. Na gebruik berg je de persoonlijke spullen 
afzonderlijk op. Pas handhygiëneregels toe.  

Evacuatie Tijdens noodsituaties vervalt de verplichting tot social distancing 
 

Meebrengen 
 

o gepersonaliseerd mondmasker voor +12jarigen 
o eigen herbruikbare drinkfles met naamlabel 
o lunchpakket (voor- en namiddagsnack + boterhammen) 

Zorg voor jezelf en  
elkaar 
 
 

Maak angst en onzekerheden bespreekbaar. Praat erover met ouders, met 
kinderen, je directe collega en verantwoordelijken.  
 Zorg voor anderen 

o Zorg voor een goede teamsfeer. 
o Luister en laat mensen ventileren. 
o Blijf aanwezig. 
o Zorg voor jezelf, ook als je zorgt voor een collega. 
o Zorg voor een goede teamsfeer. 

Wees alert voor signalen van kinderen, gezinnen en collega’s. Toon en 
benoem je bezorgdheid. Rapporteer je ongerustheid aan de 
verantwoordelijke. 
 Zorg voor jezelf 

o Zorg voor regelmaat en voldoende rust. 
o Ken jezelf: vertrouw op wat jou eerder al hielp. 
o Ventileer: laat je emoties toe, ze horen erbij. 
o Volg de richtlijnen en betrouwbare informatie. 

 

 

https://www.dezorgsamen.be/zorg-voor-elkaar/?vuistregel=zorg-voor-een-goede-teamsfeer#vuistregels
https://www.dezorgsamen.be/zorg-voor-elkaar/?vuistregel=luister-en-laat-mensen-ventileren#vuistregels
https://www.dezorgsamen.be/zorg-voor-elkaar/?vuistregel=blijf-aanwezig#vuistregels
https://www.dezorgsamen.be/zorg-voor-elkaar/?vuistregel=zorg-voor-jezelf-ook-als-je-zorgt-voor-een-collega#vuistregels
https://www.dezorgsamen.be/zorg-voor-jezelf/?vuistregel=zorg-voor-regelmaat-en-voldoende-rust#vuistregels
https://www.dezorgsamen.be/zorg-voor-jezelf/?vuistregel=ken-jezelf-en-vertrouw-op-wat-jou-eerder-al-hielp#vuistregels
https://www.dezorgsamen.be/zorg-voor-jezelf/?vuistregel=ventileer-laat-je-emoties-toe-ze-horen-erbij#vuistregels
https://www.dezorgsamen.be/zorg-voor-jezelf/?vuistregel=zorg-voor-veiligheid-en-correcte-gedoseerde-informatie#vuistregels
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8 Omgaan met mogelijke risico’s 
8.1 Basisprincipes bij ziekte 
 

Ziekte bij deelnemers 
en begeleiders 

Deelnemers / medewerkers die ziek zijn of in verplichte thuisisolatie 
mogen niet naar de regenbOog komen. 
De regenbOog is alert voor symptomen. Het is niet de opdracht van de 
regenbOog om een diagnose te stellen. 
Deelnemers / medewerkers die symptomen vertonen, nemen zo snel 
mogelijk contact op met de huisarts en verwittigen de regenbOog. 
Een deelnemer/ medewerker mag terugkeren naar de regenbOog als 
hij/zij genezen is. We volgen hierbij het advies van de huisarts op. 
 

Een vermoeden in de 
persoonlijke bubbel 
van deelnemers / 
begeleiders 
 

Als iemand uit de persoonlijke bubbel van de deelnemer/medewerker 
een vermoeden van besmetting heeft, dan volgt de 
deelnemer/medewerker het advies van de behandelende arts om al dan 
niet in afwachting van de test naar de regenbOog te komen.  
 
 

Een ziekte in de 
persoonlijke bubbel 
van deelnemers 
/begeleider 

Als iemand uit de persoonlijke bubbel van de deelnemer/medewerker 
een besmetting heeft, doet de deelnemer/ medewerker een test en  
blijft de vastgelegde termijn in thuisisolatie. 
Wat met de andere deelnemers/begeleiders van de werking? 

o Blijf alert en/of vraag ouders en deelnemers om ook 
achteraf alert te blijven. 

o Indien de test van de deelnemer/begeleider positief is zie 
stappenplan noodprocedure 

 
Begeleiders en 
medewerkers uit een 
risicogroep 

Vraag advies aan de behandelende arts 

 

8.2 Symptomen bij deelnemers en medewerkers 
 

Kinderen tot 6 jaar De richtlijnen voor kinderen jonger dan 6 jaar zijn anders dan voor 
oudere kinderen en volwassenen. 
Covid-19 symptomen bij kinderen onder de 6 jaar vertonen veel 
gelijkenissen met symptomen van andere virale ziekten. 
Kinderen tot 6 jaar die besmet zijn blijken het virus zelden door te geven 
aan andere kinderen en volwassenen.  
Pas vanaf de leeftijd van 6 jaar worden kinderen getest als ze symptomen 
van COVID-19 vertonen. 
 

Symptomen of ziekte 
bij kinderen tot 12 jaar 
in de opvang 
 

Een kind is te ziek voor de buitenschoolse kinderopvang: 
o wanneer het kind te ziek is om deel te nemen aan de normale 

activiteiten in de opvang 
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o het kind te veel zorg vraagt zodat je onvoldoende aandacht aan de 
andere kinderen kan geven 

o Kinderen die 1 of meerdere symptomen vertonen uit de rode 
kolom worden gevraagd afgehaald te worden en een dokter te 
raadplegen. 

 
Toegelaten in de 
buitenschoolse opvang  

Niet toegelaten 

Snotneusje Koorts (>38.0°) 
Lichte hoest Plots optredende hoest en/of 

ademhalingsmoeilijkheden 
Lichte verkoudheid: neusloop 
en hoestje zonder koorts 

 

Gekende chronische hoest (bij 
hyperreactieve luchtwegen) 

 

Chronische lossere stoelgang 
of éénmalig waterige 
stoelgang 

Plotse verandering van 
stoelgangspatroon met 2 of meer 
waterige stoelgangen per dag 

Eenmalig braken  Braken met bloed of herhaaldelijk 
braken (geen reflux) 

 Plotse huiduitslag of blaasjes 
 

Symptomen of ziekte 
Bij deelnemers vanaf 
12 jaar en  
medewerkers 
 

De geldende richtlijnen voor volwassenen blijft onveranderd. We 
verwijzen naar de richtlijnen van Sciensano.  
 
Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met:  
Minstens één van de volgende hoofdsymptomen die plots ontstaan zijn, 
zonder andere duidelijke oorzaak: hoest, kortademigheid, pijn op de 
borstkas, geur- of smaakverlies.  
of  
Minstens twee van de volgende symptomen heeft, zonder andere 
duidelijke oorzaak: koorts, spierpijn, vermoeidheid, neusverkoudheid, 
keelpijn, hoofdpijn, gebrek aan eetlust, waterige diarree, acute 
verwardheid, plotse val. 
of 
Verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, 
chronische hoest, ...), zonder andere duidelijke oorzaak.  
 
https://www.deregenboog.be/media/get/original/425/2-2-symptomen-
covid19.pdf 
 
 

 

8.3 Contactpersonen en hoog- risico en laag-risico contacten 
 
Wie wordt als contactpersoon beschouwd? 

• Elke persoon die contact had met een bevestigd COVID-19 geval binnen een tijdspanne van 2 
dagen vóór het begin van de symptomen tot het einde van de besmettelijkheidsperiode (over 

https://www.deregenboog.be/media/get/original/425/2-2-symptomen-covid19.pdf
https://www.deregenboog.be/media/get/original/425/2-2-symptomen-covid19.pdf
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het algemeen 7 dagen na het begin van de symptomen, of langer als de symptomen 
aanhouden). 

• Elke persoon die contact had met een asymptomatische persoon met een positieve coronatest 
in een tijdsbestek van 48 uur vóór tot 7 dagen na de staalafname die leidde tot bevestiging. 

• In sommige gevallen kunnen uitzonderlijk al maatregelen genomen worden voor de contacten 
van een mogelijk geval van COVID-19, wanneer er een sterk vermoeden bestaat van COVID-19 
obv een epidemiologische linkt met een bevestigd geval. 

 
Wat is een hoog-risico contact of een nauw contact? 

• een persoon die in contact kwam met een COVID 19 patiënt die ouder is dan 6 jaar gedurende 
minstens 15m bij een afstand van minder dan 1,5m, bv. in een gesprek, zonder correct gebruik 
van een mondmasker (neus en mond volledig bedekt) door 1 van beide personen.  

• een persoon die meer dan 15m in dezelfde ruimte was met een COVID 19 patiënt die ouder is 
dan 6 jaar (op minder dan 1,5m afstand): 

• betreft steeds alle huisgenoten, ongeacht de leeftijd 
• betreft de activiteitengroep: kinderen en begeleider 

• een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een COVID 19 patiënt, bijvoorbeeld 
kussen of knuffelen, behalve als de patiënt jonger is dan 6 jaar 

• Een persoon die contact heeft gehad met braaksel, stoelgang, slijmen van een COVID-19 
patiënt ouder dan 6 jaar. 

• Een persoon die meer dan 15 min samen met een COVID-19 patiënt heeft gereisd, in eender 
welke afgesloten transportmiddel, waarbij de COVID-19 patiënt op minder dan 2 zitplaatsen 
verwijderd zat. 

 
Wat is een laag-risicocontact? 

o Een persoon die meer dan 15 min contact had met een Covid-19 patiënt binnen een afstand 
van 1.5m (‘face-to-face’), maar waarbij beiden adequaat een mondmasker hebben gebruikt 
(mond en neus bedekt).  

o Een persoon die minder dan 15 min contact had met een Covid-19 patiënt binnen een afstand 
van 1.5m (‘face-to-face’). 

o Een persoon die zich meer dan 15 minuten in dezelfde kamer/gesloten omgeving bevond met 
een COVID-19 patiënt, maar waarbij een afstand van >1,5 m gerespecteerd werd. Dit omvat, 
onder andere, mensen die in dezelfde ruimte werken , of samen zaten in een wachtkamer. 

 
9 Stappenplan bij symptomen covid-19 
 
We willen vermijden dat bij een besmetting van één van onze medewerkers, kinderen of ouders, 
verschillende van onze medewerkers in quarantaine moeten voor 14 dagen. Dit zou de continuïteit 
van de werking in het gedrang kunnen brengen. Daarom is het respecteren van de sociale distancing, 
handhygiëne en mondmaskers erg belangrijk! Heb hier aandacht voor.  
 
Communicatie 

o Als de deelnemer / medewerker tijdens de activiteit ziek wordt of symptomen van covid-19 
vertoont, gaat deze zo snel mogelijk naar huis en neemt contact op met de huisarts. 

o Als de deelnemer besmet is en in de voorbije 2 dagen deelnam aan de werking, laat dit dan zo 
snel mogelijk aan de regenbOog weten. 

o Indien er een besmetting met covid-19 wordt vastgesteld bij iemand in uw gezin of eigen 
bubbel, laat dit dan zeker weten aan de regenbOog. 
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o We hopen dat het niet nodig is, maar wanneer een besmetting van een deelnemer of een 
begeleider wordt vastgesteld treedt onze noodprocedure in werking. We zullen andere 
deelnemers en ouders informeren met respect voor ieders privacy en we werken mee aan het 
systeem van contacttracing. 

 
9.1 Deelnemers onder 12 jaar  
 
9.1.1 Besmetting bij 1 kind (0-12 jaar) 
Als één kind de definitie vervult van een mogelijk COVID-19 geval, wordt dit beschouwd als een 
bevestigd geval. 
Maatregelen: 

o We contacteren de teamleider van de zorgraad voor advies. 
o Het besmette kind blijft thuis. Het kan terugkeren naar de opvang obv de klinische toestand 

en bij voorkeur na positief advies van de huisarts.  
o De opvang kan open blijven. 
o Andere kinderen en begeleiders worden gezien als laag-risico contacten. Ze moeten niet getest 

worden of in quarantaine gaan. 
o Wees extra waakzaam  gedurende 14 dagen naar het laatste contact met de zieke. Bij de 

minste symptomen contacteer je de huisarts. 
o Blijf alle algemene veiligheidsmaatregelen volgen (handhygiëne, hoesten in elleboog, ..). 

 
9.1.2 Besmetting bij 2 of meer kinderen (0-12 jaar) 
Als een ander kind in dezelfde groep van de opvang symptomen van COVID-19 ontwikkelt binnen de 
14 dagen na het eerste geval wordt contact opgenomen met de huisarts voor een test. 
In afwachting van het resultaat, komt het kind voorlopig niet naar de opvang. 
Als de persoon weigert om de huisarts te contacteren, kan de regenbOog de deelname aan de 
opvang tijdelijk weigeren. 
 
Maatregelen bij een positieve test (=2de bevestigd geval): 

o We contacteren de teamleider van de zorgraad voor advies en de arts van het MIC voor 
contactopsporing bij deelnemers voor de contacten binnen de regenbOog. 

o De hoog- en laagrisicocontacten worden in kaart gebracht.  
o Er is sprake van een mogelijke cluster. 
o Alle deelnemers en medewerkers worden verwittigd. 
o De bubbel van de opvang wordt gesloten. 
o Iedereen uit de betrokken opvang wordt gezien als een hoog-risico contact: 

• Alle deelnemers moeten 10 dagen in quarantaine. De 4 dagen daaropvolgend is 
voorzichtigheid vereist. 

• Hoogrisicocontacten worden getest in geval van symptomen van COVID-19. 
• Personeelsleden binnen de VAPH-sector en hun ondersteunende diensten vormen 

een uitzondering en kunnen ook getest worden bij asymptomatische hoogrisico-
contacten.  

• Personeelsleden gaan voor 7 dagen in quarantaine en er wordt een test afgenomen 
ten vroegste op dag 5. De dag van het risicocontact is dag 0. 
 Als het resultaat positief is wordt de thuisisolatie verlengd tot 7 dagen na de 

start van symptomen.  
 Indien het resultaat negatief is,  kan de quarantaine opgeheven worden na 7 

dagen (te beginnen na het laatste hoog-risico contact) indien de klinische 
toestand dat toelaat 
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• We volgen hierin de adviezen van de arts. 
o Medewerkers die een laagrisico-contact hadden moeten 14 dagen extra waakzaam zijn 

(sociale contacten beperken en buitenhuis een mondmasker dragen) en dus ook in de werking 
een mondmasker dragen. 

o De lijst met alle info omtrent de aanwezigen van die bubbel + met mogelijke mensen waarmee 
de bubbel in contact kwam doorsturen naar infectieziektebestrijding@vlaanderen.be 

• Melding van besmetting doen bij de koepel: VDS (speelpleinwerking de Boomhut); 
VAPH (volwassenen); lokale overheid (kinderopvang).  

• Aanwezigheidsregister en contactlogboek voorleggen aan contacttracers. 
 
Maatregelen bij een negatieve test: 

o Er is geen sprake van een cluster 
o Het zieke kind blijft thuis totdat zijn/haar gezondheid beter is 
o De opvang kan open blijven 
o Andere kinderen en begeleiders uit de groep moeten niet getest worden of in quarantaine 

gaan 
o Wees extra waakzaam gedurende 14 dagen na het laatste contact met de zieke. Bij de minste 

symptomen contacteer de huisarts 
o Blijf alle algemene veiligheidsmaatregelen volgen (handhygiëne, hoesten in elleboog…) 

 
9.2 Deelnemers vanaf 12 jaar  
 
9.2.1 Symptomen 

Een deelnemer die symptomen vertoont gaat zo snel mogelijk naar huis en neemt contact op 
met de huisarts. In afwachting van het testresultaat, komt de deelnemer niet naar de regenbOog. 

 
9.2.2 Bij een positieve test 

o We contacteren de teamleider van de zorgraad voor advies en de arts van het MIC voor 
contactopsporing bij deelnemers voor de contacten binnen de regenbOog. 

o De hoog- en laagrisicocontacten worden in kaart gebracht.  
o De bubbel van de activiteiten waar de deelnemer actief was, wordt gesloten 
o Alle deelnemers en medewerkers uit de bubbel worden verwittigd 
o Iedereen uit de bubbel  wordt gezien als een hoog-risico contact 

• Alle deelnemers moeten 10 dagen in quarantaine. De 4 dagen daaropvolgend is 
voorzichtigheid vereist. 

• Hoogrisicocontacten worden getest in geval van symptomen van COVID-19. 
• Personeelsleden binnen de VAPH-sector en hun ondersteunende diensten vormen 

een uitzondering en kunnen ook getest worden bij asymptomatische hoogrisico-
contacten.  

• Personeelsleden gaan voor 7 dagen in quarantaine en er wordt een test afgenomen 
ten vroegste op dag 5. De dag van het risicocontact is dag 0. 
 Als het resultaat positief is wordt de thuisisolatie verlengd tot 7 dagen na de 

start van symptomen.  
 Indien het resultaat negatief is,  kan de quarantaine opgeheven worden na 7 

dagen (te beginnen na het laatste hoog-risico contact) indien de klinische 
toestand dat toelaat 

• We volgen hierin de adviezen van de arts. 

mailto:infectieziektebestrijding@vlaanderen.be
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o Medewerkers die een laagrisico-contact hadden moeten 14 dagen extra waakzaam zijn (sociale 
contacten beperken en buitenhuis een mondmasker dragen) en dus ook in de werking een 
mondmasker dragen. 

o De lijst met alle info omtrent de aanwezigen van die bubbel + met mogelijke mensen waarmee de 
bubbel in contact kwam doorsturen naar infectieziektebestrijding@vlaanderen.be 

o Melding van besmetting doen bij de koepel: VDS (speelpleinwerking de Boomhut); 
VAPH (volwassenen); lokale overheid (kinderopvang). 

o Aanwezigheidsregister en contactlogboek voorleggen aan contacttracers 
 
9.2.3 Bij een negatieve test 

o De zieke deelnemer blijft thuis totdat zijn/haar gezondheid beter is 
o De werking blijft open 
o Andere deelnemers en begeleiders uit de groep moeten niet getest worden of in quarantaine 

gaan 
o Wees extra waakzaam gedurende 14 dagen na het laatste contact met de zieke. Bij de minste 

symptomen contacteer de huisarts 
o Blijf alle algemene veiligheidsmaatregelen volgen (handhygiëne, hoesten in elleboog…) 

 
9.3 Medewerkers   

 
9.3.1 Symptomen 

Een medewerker die symptomen vertoont gaat zo snel mogelijk naar huis en neemt contact op 
met de huisarts. In afwachting van het testresultaat, komt de deelnemer niet naar de regenbOog. 
 

9.3.2 Bij een positieve test 
o We contacteren de CLB externe preventiedienst en de teamleider van de zorgraad voor advies 

en contactopsporing .  
o De hoog- en laagrisicocontacten worden in kaart gebracht.  
o De bubbel van de activiteiten waar de medewerker actief was, wordt gesloten 
o Iedereen uit de bubbel  wordt gezien als een hoog-risico contact 

o Alle deelnemers moeten voor 10 dagen in quarantaine. De 4 dagen daaropvolgend is 
voorzichtigheid vereist. 

o Hoogrisicocontacten worden enkel nog getest in geval van symptomen van COVID-19.  
o Uitzondering: Personeel binnen de VAPH-sector en hun ondersteunende diensten 

(logistiek, administratie …) vormt een uitzondering op de algemene regel dat 
asymptomatische hoogrisicocontacten niet meer getest worden  

o Het personeelslid gaat onmiddellijk voor 7 dagen in quarantaine en er wordt een test 
afgenomen ten vroegste op dag 5. De dag van het risicocontact is dag 0. 

o De CLB externe preventiedienst bepaalt wie verder getest moet worden en staat in 
voor de contactopsporing bij personeelsleden voor de contacten binnen de 
regenbOog. 

o Als het resultaat positief is wordt de thuisisolatie verlengd tot 7 dagen na de start van 
symptomen. Na 7 dagen kan de quarantaine enkel stopgezet worden als het 
personeelslid 3 dagen koortsvrij is en er een opmerkelijke verbetering is van de overige 
symptomen. 

o Indien het resultaat negatief is,  zal het verdere beleid afhangen van de klinische 
inschatting van de huisarts.  

mailto:infectieziektebestrijding@vlaanderen.be
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o De lijst met alle info omtrent de aanwezigen van die bubbel + met mogelijke mensen 
waarmee de bubbel in contact kwam doorsturen naar 
infectieziektebestrijding@vlaanderen.be 
 Melding van besmetting doen bij de koepel: VDS (speelpleinwerking de 

Boomhut); VAPH (volwassenen); lokale verheid (kinderopvang). 
o Medewerkers die een laagrisico-contact hadden moeten 14 dagen extra waakzaam zijn 

(sociale contacten beperken en buitenhuis een stoffen mondmasker dragen) en dus ook in de 
werking een mondmasker dragen. 

 
9.3.3 Bij een negatieve test 

o De zieke medewerker blijft thuis totdat zijn/haar gezondheid beter is 
o De werking blijft open 
o Andere deelnemers en begeleiders uit de groep moeten niet getest worden of in quarantaine 

gaan 
o Wees extra waakzaam gedurende 14 dagen na het laatste contact met de zieke. Bij de minste 

symptomen contacteer de huisarts 
o Blijf alle algemene veiligheidsmaatregelen volgen (handhygiëne, hoesten in elleboog…) 

 
9.4 Terugkeer naar de werking   
 

De datum waarop de besmette deelnemer of medewerker terug kan starten in de werking, wordt 
bepaald door de behandelende arts van de persoon. Dit moet niet aangetoond worden met een 
attest. 
 
10 Stappenplan bij terugkeer van vakantiebestemmingen met code 

rood en oranje  
 
Sedert 1 augustus 2020 moet het elektronische Public Health Passenger Locator Form ingevuld 
worden door iedereen die naar België terugkeert na een verblijf in het buitenland van meer dan 48 
uur.  
Dit geldt voor alle reizen ongeacht het vervoersmiddel. Dit PLF formulier kan u hier terugvinden: 
https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form.  
Na het invullen van het PLF krijgt élke reiziger via e-mail een QR code toegestuurd, als bewijs dat het 
PLF ingevuld werd. Daarbij moet ook een zelfevaluatiedocument ingevuld worden. 
 
o terugkeer uit rood gebied: 

o deelnemers of medewerkers die uit een rood gebied terugkomen, krijgen op basis van het 
verplichte PLF formulier van buitenlandse zaken en het zelfevaluatiedocument, instructies 
over al of niet verplichte quarantaine en een test. Deze instructies moeten strikt worden 
opgevolgd. Bij een mogelijk risico op besmetting, wordt gevraagd om minstens 10 dagen 
in quarantaine te gaan.  

o terugkeer uit oranje gebied: 
o Bij terugkeer uit een oranje gebied is quarantaine en test niet nodig. Wees wel extra 

waakzaam! 
o Check via onderstaande link op de website van buitenlandse zaken de code voor het gebied waar 

je naar toe wil gaan voor je vertrekt, zo kan je al heel wat problemen voorkomen. 
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen 

mailto:infectieziektebestrijding@vlaanderen.be
https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
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11 Tot slot… 
 

De begeleiding volgt alle richtlijnen omtrent hygiëne strikt op en zal toezien dat de richtlijnen goed 
nageleefd worden door iedereen.  Ook ondersteunt de begeleiding alle deelnemers met het dragen 
van hun mondmasker, en zullen ze blijven instaan voor het welbevinden van de deelnemers.   
De begeleiding staat steeds klaar om te helpen met vragen, problemen, zorgen, … . 
 
 
12 Contactgegevens 
 

Directeur 
Johan Vanroye 
johan@deregenboog.be 
089 35 85 65 / 0497 62 03 24 
 
Coördinator Boomhut Beringen 
Nienke Lenaers 
nienke@deregenboog.be 
0495 52 94 19 

Kwaliteitscoördinator 
Yota Mokos 
yota@deregenboog.be 
089 35 85 65 
 
Coördinator Boomhut Hasselt 
Robine Keybeck 
robine@deregenboog.be  
0499 05 78 70 

  

Coördinator Boomhut Bilzen 
An Wijnants 
an@deregenboog.be 
0492 72 35 39 

Coördinator Boomhut Sint-Truiden 
Cynthia Geers 
Cynthia@deregenboog.be  
0494 62 25 67 

  

Coördinatoren Boomhut Genk 
Leander Kuipers - Tine Buyse 
Leander@deregenboog.be – tine@deregenboog.be 
0478 59 75 82 - 0479 22 79 22 

 

  

LABIOMISTA 
Karolien Deprez 
karolien@deregenboog.be 
0492 72 35 70 

Activiteiten volwassenen 
Carine Deckers 
carine@deregenboog.be 
0493 07 82 53 
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