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Bij een zieke of besmette deelnemer aan een 
jeugdwerkactiviteit (zonder overnachting)  
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1 VOORAF  

 CORONA-COÖRDINATOR 

Elke jeugdwerkorganisatie duidt een corona-coördinator aan per activiteit en communiceert diens naam en 

telefoonnummer ook duidelijk aan de ouders.  

Als jullie een website hebben, dan vermeld je deze coördinator en zijn contactgegevens best ook daar. Zo 

kunnen ouders makkelijk contact opnemen bij vragen rond corona.  

De corona-coördinator is steeds beschikbaar, is op de hoogte van de maatregelen en brengt deze mee over op 

begeleiding, deelnemers, ouders etc. Dit kan dezelfde persoon zijn over verschillende activiteiten heen. Zorg 

ervoor dat de ouders of begeleider contact opnemen met de corona-coördinator als er een (vermoeden van 

een) besmetting is.  

Wanneer één van je deelnemers of begeleiding besmet blijkt, zal via de corona-coördinator contact 

opgenomen worden met je organisatie om de juiste stappen te zetten. 

 

 

 COMMUNICATIE NAAR DE OUDERS  

Communiceer volgende boodschap vooraf aan de ouders en vermeld dit op jullie website: 

NOODPROCEDURE 
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Raadpleeg de huisarts bij volgende symptomen: hoest, kortademigheid, koorts, spierpijn, vermoeidheid, verlies 
van geur- en smaakzin, verstopte neus, keelpijn of diarree. 
Indien deze symptomen zich voordoen tijdens de activiteiten, dan zullen we jullie bellen om je kind te komen 
halen. We vragen dan ook om met de huisarts contact op te nemen. 
 
Test een deelnemer of één van de huisgenoten positief tijdens de duur van de activiteiten, verwittig dan steeds 
de corona-coördinator. De deelnemer mag niet meer terugkeren naar de meerdaagse activiteit. 
Verwittig de corona-coördinator ook als er symptomen optreden binnen de twee dagen na de activiteit en deze 
symptomen daarna bevestigd worden met een positieve test. 
 
Bij een positieve test zul je een oproep krijgen van een contactonderzoeker van de Vlaamse overheid, die u zal 
bellen op het nummer 02/214.19.19. Vermeld daarbij zeker de deelname aan de jeugdwerkactiviteit en geef de 
naam en het telefoonnummer van de corona-coördinator op. De corona-coördinator beschikt immers over de 
lijst van alle deelnemers en kan zo alle informatie doorgeven voor verdere opvolging aan contactonderzoek.  
 

 CONTACTOPVOLGING – BEPALEN HOOG, LAAG OF GEEN 

RISICOCONTACT 

Voor contactopvolging wordt de ouder van het besmette kind of de besmette begeleider gebeld met het 

nummer 02 214 19 19. Per sms is dat via het nummer 8811. Meer info vind je in deze folder: www.zorg-en-

gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Folder_contactonderzoek_NL.pdf. Hoe je het contactonderzoek 

herkent, vind je hier: https://www.zorg-en-gezondheid.be/hoe-herken-je-het-contactonderzoek-bij-covid-19. 

De contactopvolging bepaalt wie als hoog-, laag- of geen risicocontact beschouwd wordt. Meer info over het 

onderscheid hierover, vind u hier: https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/algemeen.  

Hou er rekening mee dat men voor de contacten tijdens de jeugdwerkactiviteit een eigen risicoanalyse kan 

hanteren die specifiek is voor die setting en contacten en die kan afwijken van de anders gangbare 

risicoanalyse op basis van de gekende parameters (duur, afstand). 

2 BIJ DE AANVANG VAN DE ACTIVITEITEN 

Maak gebruik van een aanwezigheidslijst. Noteer per groep alle namen van de effectief aanwezige 

deelnemers (met inbegrip van de begeleiders). Zorg dat je van iedereen het rijksregisternummer hebt,  het 

adres en een telefoonnummer van een contactpersoon. Noteer de dag(en) van aanwezigheid.  

Veel verenigingen werken met meldingen of inschrijvingen vooraf om zich te kunnen organiseren binnen de 

regels. Daarbij kan je ook al de nodige contactgegevens verzamelen.   

Tip: Als je over ledenlijsten met contactgegevens beschikt, dan kan je die ook al vooraf als bron gebruiken.  

http://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Folder_contactonderzoek_NL.pdf
http://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Folder_contactonderzoek_NL.pdf
https://www.zorg-en-gezondheid.be/hoe-herken-je-het-contactonderzoek-bij-covid-19
https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/algemeen
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3 TIJDENS DE ACTIVITEITEN 

Noteer welke soort contacten (vb. samen eten binnen, fysieke spelletjes, …) er geweest zijn tijdens de 

activiteiten, ook met andere dan de groepsleden. Of als per ongeluk toch de regels niet zouden gevolgd zijn, 

noteer dan door wie én welke feiten zich voordeden. Dit neem je best op in een soort logboek bij de 

aanwezigheidslijst.   

Op de website van De Ambrassade vind je een model van aanwezigheidslijst, met logboek. 

4 STAPPENPLAN BIJ BESMETTING  

 DE DEELNEMER WORDT ZIEK TIJDENS DE ACTIVITEITEN 

Wijzen de symptomen op COVID-19? Isoleer de deelnemer van de groep en contacteer de ouders of 

opvoedingsverantwoordelijke. De deelnemer dient zo snel mogelijk opgehaald te worden of naar huis te gaan.  

De eventuele binnenruimte, de contactoppervlaktes in de buitenruimte en het materiaal dat door de zieke 

werden aangeraakt, worden ontsmet. 

De symptomen die wijzen op COVID-19 vind je op de website van Agentschap Zorg en Gezondheid.  

Koorts betekent niet automatisch dat je besmet bent, dat kan ook door andere oorzaken komen. Let dus op of 

je nog andere symptomen opmerkt die kunnen wijzen op een besmetting, zoals vermoeidheid, hoesten, 

ademhalingsproblemen, zich ziek voelen, spierpijn, keelpijn, hoofdpijn, geen eetlust, niet goed meer kunnen 

ruiken of proeven. Geef dit mee aan ouders en opvoedingsverantwoordelijken. 

Meld de ouders of opvoedingsverantwoordelijken dat ze binnen de 24 uur de huisarts telefonisch moeten 

contacteren, zodat zo nodig een test kan afgenomen worden. De huisarts zal de bevoegde instanties 

verwittigen zodat de contactopvolging snel kan opstarten. 

Is de test negatief of besluit de arts dat er niet getest moet worden, dan kan de deelnemer pas terugkeren van 

zodra deze minstens 3 dagen symptoomvrij is. Vraag dat men waakzaam is bij de andere deelnemers.  

Is de deelnemer besmet of blijkt deze besmet te zijn tot 2 dagen na de activiteit, volg dan de stappen onder      

4.3 Opvolgen van een zieke of besmette deelnemer. 

 EEN DEELNEMER WORDT ZIEK TOT 2 DAGEN NA DE ACTIVITEIT   

De ouders of opvoedingsverantwoordelijke dienen de huisarts te contacteren. Indien de deelnemer niet moet 

worden getest, of de test is negatief, dan moet er geen verdere actie ondernomen worden. 

Is de deelnemer besmet of blijkt deze besmet te zijn tot 2 dagen na de activiteit, volg dan de stappen onder      

4.3 Opvolgen van een zieke of besmette deelnemer. 

 

https://ambrassade.be/nl/attachments/view/WJ_aanwezigheidsregister%20en%20logboek
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Corona-affiche%20A3%20-%20symptomen%20-%2026102020.pdf
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 OPVOLGING IN GEVAL VAN EEN ZIEKE OF BESMETTE DEELNEMER  

Indien de deelnemer besmet is of ziek wordt tot 2 dagen na de activiteit en dan positief test, dan wordt de 

ouder gecontacteerd door een contactonderzoeker van de Vlaamse overheid. De ouder geeft naast de 

persoonlijke contacten ook de naam en het telefoonnummer door van de corona-coördinator van jouw 

organisatie. 

De contactonderzoeker van de Vlaamse overheid schakelt een casemanager in die de corona-coördinator 

contacteert. De casemanager start een risicoanalyse en bezorgt testcodes en quarantaine-attesten voor de 

deelnemers. Hiervoor wordt de deelnemerslijst van jouw organisatie gebruikt.  

Als de corona-coördinator op de hoogte is van een of meerdere besmettingen, maar hij werd binnen de 24u 

nog niet gecontacteerd, belt deze zelf de wachtdienst van het Agentschap Zorg & Gezondheid op het nummer  

02 512 93 89.   

 

 COMMUNICATIE   

De corona-coördinator  kan de ouders per mail of sms verwittigen dat iemand ziek naar huis is gegaan en 

vragen om oog te hebben voor eventuele symptomen bij het eigen kind. Maar probeer paniek te vermijden. 

Vraag sowieso aan ouders of opvoedingsverantwoordelijken om alert te zijn voor symptomen. Bezorg hen de 

toegankelijke folder die ouders daarbij kan helpen.  

Maak nooit medische gegevens van een deelnemer bekend! Communiceer niet over de identiteit van een 

zieke of besmette persoon en respecteer de privacy! 

Probeer contact te houden met de zieke deelnemer om de situatie op te volgen. Vraag dat de ouders je op de 

hoogte brengen als men gecontacteerd wordt door contactopvolging.  

 

 WAAR KAN IK MET MIJN VRAGEN TERECHT? 

Algemene info van de Vlaamse overheid vind je op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid of via 

het telefoonnummer 1700.  

 

https://www.domusmedica.be/sites/default/files/bijlagen/Steekkaart%20COVID%20-%20patient%2004-02-2021.pdf
https://www.zorg-en-gezondheid.be/covid-19

