
 

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Bij een zieke of besmette deelnemer 
aan een jeugdwerkactiviteit 

Versie 25.06.2021 
 

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  

NOODPROCEDURE 



 

 

Elke organisator maakt gebruik van de noodprocedure bij eventuele besmettingsuitbraak. De 

noodprocedure verschilt naargelang het soort aanbod:  

• Activiteiten met overnachting, waarbij de eerste groep waarop ter plaatse testing wordt 

georganiseerd is afgebakend op basis van de slaapruimte. 

• Activiteiten zonder overnachting, waarbij de eerste groep waarop ter plaatse testing wordt 

georganiseerd is afgebakend op basis van de tafelgenoten tijdens maaltijden. 

• Activiteiten voor kleuters tot en met 5 jaar waarbij een besmetting bij de begeleiding leidt tot 

stopzetting.  

Elke organisator kan daarnaast terugvallen op een ondersteuningspermanentiebeleid (hetzij voorzien 

door de nationale koepel, hetzij voorzien door het lokaal bestuur) bij een eventuele 

besmettingsuitbraak.  

  



 

 

 

Noodprocedure zomer 2021 – ontbinding groep (cf bestaande procedure zomer 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemer test positief op COVID 

De deelnemer zelf: 

Mag gedurende min. 7 dagen nergens aan 

deelnemen en moet min 3 dagen 

symptomenvrij zijn om opnieuw te kunnen 

deelnemen aan een soort van aanbod. 

Andere deelnemers van de bubbel:  

Bij overnachting: 

De hele bubbel waar de deelnemer zat, gaat 

naar huis, laat een test afnemen en start de 

vastgelegde termijn voor thuisisolatie.  

 

Deelnemer test negatief op COVID 

De bubbel kan gewoon verder doen met 

activiteit/kamp, de locatie mag opnieuw 

verlaten worden, contact met externen blijft 

vermeden maar kan waar nodig.  

De zieke deelnemer kan terugkeren.  

Blijf alert en/of vraag ouders om ook achteraf 

alert te blijven. 

 

 

Deelnemer vermoeden van Covid 

Deelnemer onmiddellijk in quarantaine met chirurgisch 

mondmasker bij >12 of jonger indien mogelijk  

- Ouders verwittigen – komen halen 

- Ouders gaan binnen 24u naar huisarts zodat 

test kan worden afgenomen (huisartsen 

hebben procedure over wanneer vermoeden = 

test)  

In de tijd die verstrijkt tot wanneer de ouders ophalen 

mag men (indien daarvoor toestemming werd gegeven 

via de medische fiche) 1 dosis paracetamol toedienen 

bij pijn of koorts. (meer info: bijlage medische fiche)  

Bubbel waar deelnemer zich in bevond: mag de locatie 

niet meer verlaten EN vermijd ALLE contact met 

externen. 

Bij hoogdringendheid kan men contact opnemen met 

de 112 of gaat men naar het dichtstbijzijnde 

ziekenhuis.  

JA NEEN 

Deelnemer is ziek geen symptomen covid 

Bekijken of bepaalde oorzaken zoals allergie, zonnebrand… 

oorzaak kunnen zijn van ziekte  

Deelnemer duidelijk ziek maar geen vermoeden covid = 

ouders bellen en naar huis ~ geen zieke deelnemers op het 

jeugdwerkaanbod deze zomer.  

Ouders wel vragen om huisarts te raadplegen en de 

organisatie op de hoogte te houden.  

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

Ook hier kan bij hoogdringendheid contact met 112 of naar 

dichtstbijzijnde ziekenhuis 

Letsels zoals breuken, te naaien wonde, verstuikingen… niet-

besmettelijke problemen kunnen bij kampen/vakanties met 

overnachting door lokale arts of ziekenhuis worden behandeld 

en tenzij dit voor de deelnemer of organisator onmogelijk 

blijkt kan de deelnemer het kamp verder zetten.    

Nieuwe deelname activiteit/kamp 

Deelnemer kan pas terug deelnemen aan 

activiteit na uitzieken en minimaal 3 dagen 

symptoomvrij.  

Deelnemer is ziek 

Symptomen lijst bekijken 

Bij twijfel of ongerustheid of deelnemer enkel koorts maar geen 

respiratoir symptoom (hoest, neusloop, keelpijn). Raadpleeg eerst arts 

ter plaatse voor deelnemer eventueel naar huis te sturen.   

Vermoeden COVID?  

 

https://ambrassade.be/files/attachments/.3055/Wat_moet_er_zeker_in_je_medische_fiche.pdf
https://ambrassade.be/files/attachments/.3056/symptomen.pdf


 

 

 

Stapsgewijze Noodprocedure zomer 2021 – met testing ter plaatse 

Onderstaande flowchart geeft aan wanneer testing en quarantaine noodzakelijk zijn in geval de 

organisator onmiddellijke ontbinding van de groep wil vermijden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Persoon met duidelijke symptomen 

gaat naar huis (indien niet meteen: 

afzondering)  

in afwachting van oordeel arts en/of test 

Rest van de groep 100/200 = waakzaam 

Persoon test 

negatief of oordeel 

arts geen test 

nodig (bv andere 

oorzaak)  

Na 24u koortsvrij en 

symptoomvrij kan 

persoon terug 

aansluiten  

persoon test positief of 

huisarts twijfelt over vals 

negatief 

Besmette persoon blijft thuis – quarantaine (gewone 

procedure) 

Personen in de slaapruimte (of tafelgenoten) gaan 

naar huis: start quarantaine en worden PCR getest  

Sneltest volledige groep 100/200 ter plaatse 

> Geen besmetting groep = 100/200  blijft open 

> 1 extra besmetting in 1 slaapruimte (of tafelgenoten) = 

slaapruimte (of tafelgenoten) gaan naar huis 

> Indien extra besmetting in meer dan 1 slaapruimte (of 

tafelgenoten) = groep 100/200 sluit  

Herhaling sneltesten na 2/4 dagen  (procedure wordt 

hernomen) 

 

> 30% besmet van de 

personen in de slaapruimte (of 

tafelgenoten) 

< 30% besmet van de 

uitgebreide slaapgroep 

Aanbod gaat gewoon 

verder voor alle 

deelnemers  

*indien testing ter plaatse niet wenselijk of mogelijk is door doelgroep en/of  

afwezigheid deelnemers wordt gebruikelijke tracing-procedure opgestart  

 


