
 

  

 

 

 

 

Beste directeur, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, leerkracht en geïnteresseerde 

 
De toevloed van besmettingen is terug bijna niet haalbaar om voor alle indexen 

contacttracing te doen. Vandaar zijn een aantal aanpassingen gebeurd aan het 

aanmeldingsformulier en moeten zowel voor het basisonderwijs en het secundair enkel nog 

de 4de besmetting in eenzelfde klas vermeld worden. Weet dat wij, als CLB, via zorgatlas 

automatisch alle besmettingen (dus ook bv. 1ste / 2de / 3de van die klas) doorkrijgen. 

 

Hieronder wordt de contacttracing door CLB beknopt weergegeven. Van zodra de situatie 

haalbaar terug wordt, passen we onze prioritering aan. 

 

Kris 

INHOUD:  

1. Combinatie basisvaccinaties door CLB en COVID-19 VACCINIATIES  

2. Contacttracing door CLB 

  

1. COMBINATIE BASISVACCINATIES DOOR CLB EN COVID-19 VACCINATIES  

 Betreft de combinatie basisvaccinaties van CLB en vaccinatie COVID 

• Er moet géén interval gerespecteerd worden tussen een basisvaccin gegeven door 
CLB en het COVID-19-vaccin (DUS elk interval is goed en ook tegelijkertijd vaccineren 
is een optie (wel in verschillende arm))  

• Er is dus geen reden om een basisvaccin uit te stellen omwille van een COVID-19-
vaccin of omgekeerd. 

 

2. CONTACTTRACING DOOR CLB  

 
Ons uitgangspunten: 
• Wij beantwoorden al jullie COVID-19 vragen – enkel over besmettingen binnen de 

schooluren en schoolmuren. 
• Voor secundair onderwijs hadden wij graag per school een vaste verantwoordelijke voor 

het contactonderzoek en het opsporen van clusterbesmettingen – gelieve de namen 
door te geven via info@clbtrikant met duidelijke vermelding: naam, school en 
contactgegevens: mail, telefoonnummer. Waarvoor dank! 

• Het CLB neemt geen rol op bij een besmetting of hoogrisicocontact buiten de school. 
Wij doen geen contactonderzoek in die situaties, er is immers geen standaard 
quarantaineperiode meer die op ieder hoogrisicocontact van toepassing is, waardoor CLB 
geen zicht meer heeft op de toepassing van de maatregelen buiten de schoolcontext (zie 
wel advies in punt 3). 

• Op de startpagina van de website wordt een korte nieuwsflash gemeld.  
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• Wij passen onze website regelmatig aan met de meest recente adviezen (de update datum 
wordt steeds vermeld). 

o de stroomdiagrammen (worden zondagavond 16/01 aangepast) 
o de contactformulieren 
o de brieven  

• Wanneer we als CLB twijfel en onduidelijkheid ervaren (wanneer de richtlijnen van de 
overheid op zich laten wachten) passen we voorlopig altijd de meest veilige maatregel toe. 

 
1. CT binnen basisonderwijs: ga naar www.clbtrikant.be  
• Gebruik het contactformulier voor meldingen van een index (leerlingen en personeel) 
• CLB doet geen individueel contactonderzoek meer: 

o Leerlingen worden immer als laag risico beschouwd wanneer de klassen goed 
geventileerd werden. 

o De noodremprocedure tegen clusterbesmettingen treedt in werking als er 
binnen een periode van 7 dagen in één klasgroep 4 of meer besmettingen optreden 
(of wanneer > 25% van de klasgroep besmet is bij kleinere klasgroep) 

o Omwille van de intense viruscirculatie zijn er strengere richtlijnen:  
▪ De hele klas sluit preventief gedurende 5 dagen.   
▪ Alle leerlingen gaan gedurende die periode in quarantaine inclusief leerkracht 

(gevaccineerd of niet) én de leerlingen met een herstelcertificaat. 
  

2. CT binnen secundair onderwijs: ga naar www.clbtrikant.be  
• Gebruik het contactformulier voor meldingen van een index (enkel leerlingen) 
• Het is voor CLB niet meer haalbaar om individueel contactonderzoek te doen. De 

vaccinatiegraad van de leerlingen is hoog – de meeste leerlingen mogen meestal naar 
school blijven gaan. 

o We adviseren wel om in te zetten op zeer strikte en extra preventieve 
maatregelen in deze klassen (niet gevaccineerde leerlingen blijven beter thuis om 
zichzelf te beschermen) 

o Bij symptomen moet er wel een test gebeuren door zorgverlener 
• Bij 4 of meer indexen (of > 25%) binnen een periode van 7 dagen in één klas 

o De volledige klas wordt als hoogrisico contact beschouwd en de leerlingen gaan 
in quarantaine in functie van de vaccinatiestatus.  

▪ Volledig gevaccineerd: geen Q en geen test - 10 dagen lang 
voorzorgsmaatregelen respecteren* 

▪ Niet (volledig) gevaccineerd: 10 dagen Q (vanaf dag 7 kan de Q verlaten 
worden mits dagelijkse negatieve zelftest tot en met dag 10) 

▪ Voor 18+ gevaccineerd maar nog geen booster: 7 dagen Q (vanaf dag 4 kan 
de Q verlaten worden mits dagelijkse negatieve zelftest tot en met dag 7)  

• Indexen binnen het personeel worden enkel gemeld aan CLB wanneer ze (ondanks het 
advies van strikte maatregelen) toch een HRC hadden met leerlingen. 

 
3. CT binnen gezinscontext voor < 12 jarigen 

Ons CLB Netwerk deed onderstaande communicatie naar alle CLB’s 
Dit werd nog niet bevestigd door Sciensano – bij twijfel, volgen wij als CLB Trikant de 
meest veilige adviezen. 

 
• Een kind jonger dan 12 jaar (of een lagere schoolkind ouder dan 12) wordt bij een contact 

met een index binnen de thuiscontext, beschouwd als een hoogrisicocontact.  
• Er wordt geen rekening gehouden met de vaccinatiestatus van het kind zelf of met 

vaccinatiestatus van een ander gezinslid.  
• Dit betekent voor dat kind dus:  

➢ 10 dagen Q (vanaf dag 7 kan de Q verlaten worden mits dagelijkse negatieve 
zelftest tot en met dag 10) 

http://www.clbtrikant.be/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFK0wkBOkzFBKU5vQ0dGwmnMdvdxkh0xkRURl6bK6BB3DJXw/viewform
http://www.clbtrikant.be/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFK0wkBOkzFBKU5vQ0dGwmnMdvdxkh0xkRURl6bK6BB3DJXw/viewform
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• Kinderen bij wie minder dan 5 maanden geleden een COVID-19-infectie gedetecteerd 
werd met een antigeen- of PCR-test, afgenomen door een zorgverlener, worden 
vrijgesteld van de quarantaine.  

• Na de quarantaineperiode wordt gedurende een periode van 10 dagen een verhoogde 
waakzaamheid gerespecteerd* 

 

* 
Mondmasker dragen in binnenruimtes buiten de eigen woning (> 6 j) 
Afstand houden van personen met een verhoogd risico op ernstige ziekte  
Geen activiteiten waarbij het dragen van mondmaskers niet mogelijk is (tandarts, restaurant, 
refter…) 
 

 

 

 

 


