
STAPPENPLAN
bij ziekte en/of bij mogelijke besmetting

Deelnemer is ziek Symptomenlijst 
bekijken

Deelnemer:  
ziek, maar geen symptomen 
COVID-19
1. Bekijk of bepaalde oorzaken zoals 

allergie of zonnebrand oorzaak kunnen 
zijn van ziekte

2. Deelnemer duidelijk ziek maar geen 
COVID-19-symptomen ➜ ouders bellen 
en naar huis.
➜	Want: geen zieke deelnemers op 

kamp dit jaar.
➜	Je moet kinderen zeker niet bij het 

eerste kuchje naar huis sturen. Maar 
als ze verzwakt zijn of na een nacht 
slaap of rust niet beter zijn, is het wel 
aan te raden hen naar huis te laten 
gaan. 

➜	Ouders wel vragen om huisarts te 
raadplegen en je groep op de hoogte 
te houden.

3. 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 wonden, 
verstuikingen en andere niet-besmettelijke 
problemen kunnen door een lokale arts of 
in het ziekenhuis behandeld worden. Tenzij 
dat voor jullie, het lid of de arts onmogelijk 
blijkt, kan de deelnemer op kamp blijven.

Deelnemer:  
vermoeden van COVID-19
1. Deelnemer onmiddellijk in quarantaine met chirurgisch mondmasker (bij 12+ 

verplicht, bij jonger indien mogelijk)
2. Ouders verwittigen: kind ophalen
3. Ouders gaan binnen 24 uur naar huisarts zodat test afgenomen kan worden 

4. Bubbel waarin deelnemer zich bevond: mag de locatie niet meer verlaten + 
vermijd ALLE contact met externen 

Bij hoogdringendheid kan je contact opnemen met de 112 of 
ga je naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Deelnemer test positief op 
COVID-19 

De deelnemer zelf:
Mag gedurende minstens 7 dagen nergens 
aan deelnemen en moet minstens 3 dagen 
symptoomvrij zijn om opnieuw te kunnen 
deelnemen aan een kamp of activiteit.

Andere deelnemers van de bubbel:
Tijdens het kamp: de hele bubbel waar de 
deelnemer in zat, gaat naar huis, laat een test 
afnemen en start thuisisolement. De volgende 
stappen neem je in overleg met een arts.

Tijdens andere activiteiten (niet op 
kamp): er wordt gekeken naar de contacten 
van de besmette deelnemer. Je kijkt twee dagen 
terug vanaf het moment van symptomen en/ of 
vaststelling besmetting. Iedereen met wie de 
deelnemer contact had, laat een test afnemen en 
start thuisisolement. De volgende stappen neem je 
in overleg met een arts.

Deelnemer 
test negatief op 
COVID-19

De deelnemer zelf:
De zieke deelnemer kan niet 
direct terugkeren: je mag 
pas weer deelnemen aan 
de activiteit na uitzieken 
en moet minimaal 3 dagen 
symptoomvrij zijn. 
Blijf alert en/of vraag ouders 
om ook achteraf alert te blijven.

Andere deelnemers van 
de bubbel: 
De bubbel kan gewoon verder 
doen met activiteit/kamp, de 
locatie mag opnieuw verlaten 
worden, contact met externen 
blijft te vermijden maar het 
mag als het onvermijdelijk is. 

TEST

Twijfel of ongerustheid? 
Deelnemer enkel koorts maar geen 
symptomen met betrekking tot de 

ademhaling (hoest, neusloop, keelpijn)?

Raadpleeg eerst een arts 
voor je de deelnemer eventueel  
naar huis stuurt.



STAPPENPLAN
bij ziekte en/of bij mogelijke besmetting

Een deelnemer blijkt na het kamp of een activiteit 
besmet te zijn met COVID-19

Je wordt op de hoogte gebracht door een 
ouder van of de besmette persoon zelf.

Neem contact op met de betrokken huisarts of een andere 
huisarts die kan helpen en adviseren.

In principe zal iedereen die in de twee dagen voor de   
test / symptomen contact had, opgebeld worden door de 
tracing-instantie.

Bezorg de gevraagde info: met wie kwam de deelnemer in 
contact?

Je wordt op de hoogte gebracht door 
contactonderzoeker als deelnemer al 
twee dagen voor start van de symptomen 
deelnam aan het kamp/de activiteit.

Algemeen principe
Wie in nauw contact kwam met een COVID-19-patiënt is mogelijk besmet en 
wordt in isolement geplaatst. Betrokken deelnemers laten zich testen en 
blijven de vastgelegde termijn (momenteel 14 dagen) in thuisisolement 
en kunnen dus niet deelnemen aan een ander aanbod in deze periode.
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Tijdens jullie aanbod blijkt dat een deelnemer  
nauw contact heeft gehad met iemand die besmet is  

met COVID-19.

Wat met de deelnemer? 
De deelnemer wordt naar huis gestuurd, doet een test en 
blijft de vastgelegde termijn in thuisisolement.

Wat met de andere deelnemers van de bubbel? 
Blijf alert en/of vraag ouders om ook achteraf alert te blijven.

Als de test van de deelnemer positief is: zie de flowchart 
over zieke deelnemer voor de gevolgen voor de bubbel.


