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Nota 

 

Leuven, 06/10/2020 

 

Beste directie, ILB, ortho of zorgcoördinator, 

 

Zoals u ongetwijfeld al langs verschillende kanalen vernomen hebt, ziet de procedure voor contacttracing er 

vanaf 01-10-2020 helemaal anders uit. In dit nieuwsbericht sommen we graag even de belangrijkste 

veranderingen op die een impact hebben op de contacttracing op scholen. 

 

1. Bij het indelen van contacten in hoog en laag risico wordt vanaf nu ook rekening gehouden met het correct 

dragen van een mondneusmasker. Correct houdt in dat zowel de mond als de neus bedekt zijn. Face en 

mouth shields zijn geen veilig alternatief. 

Vooral in het secundair onderwijs zal deze verandering vermoedelijk een grote impact hebben en ertoe 

leiden dat er minder vaak leerlingen in quarantaine zullen moeten worden geplaatst. Het onderscheiden van 

hoog en laag risico contacten daarentegen zal moeilijker worden. Daarom is het erg belangrijk leerlingen en 

personeelsleden hierover te sensibiliseren en er goed op toe te kijken dat mondneusmaskers correct worden 

gedragen. Ook het dragen ervan tijdens de speeltijden kan vanaf nu een voordeel met zich meebrengen. 

Gezamenlijke maaltijden blijven een hoog risico moment en daarom is het belangrijk deze te laten verlopen 

op een manier die het mogelijk maakt om achteraf te achterhalen wie in elkaars buurt zat. Verder wordt 

aangeraden om de tijd die er in de refter wordt doorgebracht zonder mondneusmasker zoveel mogelijk te 

beperken. 

 

2. De maatregelen voor hoog risico contacten werden aangepast. De duur van quarantaine werd verminderd 

naar minstens 7 dagen. Dit houdt in dat de leerlingen vanaf dag 8 opnieuw naar school kunnen komen, mits 

zij een negatieve test kunnen voorleggen die werd afgenomen op dag 5 na het laatste contact of later. In 

tegenstelling tot voorheen is het vanaf nu dus belangrijk om de testresultaten van de leerlingen te kennen 

vóór hun terugkeer naar school. 

 

Kleuters worden standaard niet getest, zij mogen na 8 dagen terugkeren naar school. 

 

Voor iedereen geldt dat ook na de quarantaine van 7 dagen nog een week lang extra waakzaamheid voor 

symptomen is geboden en dat contacten in de privésfeer beperkt moeten worden (geen bezoek, afspraakjes, 

feestjes, hobby’s, …) tot 14 dagen na het laatste contact. 

 

Deze 2 wijzingen zullen de grootste impact hebben op de contacttracing binnen uw school en de daaruit 

voortvloeiende aanpassingen van uw organisatie die zich kunnen opdringen. 

 

In bijlage vindt u verder: 

- Een stappenplan voor een nieuwe melding van een bevestigd geval van Covid-19 

- De aangepaste beslisbomen van de Vlaams Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg, 

zowel voor kleuters als voor leerlingen uit het lager en secundair onderwijs. 
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- De Excel-template die u kan gebruiken om ons alle contacten van een bevestigd geval van Covid-19 op 

uw school door te geven en waarin u de testresultaten van hoog risico contacten kan opvolgen 

 

Voor verdere vragen omtrent Covid-19 kan u ons uiteraard steeds bereiken op 016/ 28 24 00 of via 

corona@vclbleuven.be.  

 

Buiten de werkuren kan u terecht op de noodnummers om nieuwe besmettingen met Covid-19 te melden. 

Zo willen we ervoor zorgen dat we tijdig op de hoogte zijn, om de nodige stappen te kunnen zetten.  

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Het CLB-team 
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