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Inleiding
Hallo Chirowietjes en ouders
Zoals jullie reeds weten, kregen wij groen licht om deze zomer ons chirokamp te
organiseren. Wat een fantastisch nieuws! Ondanks dit fantastische nieuws, zal ons
kamp er dit jaar wel wat anders uit zien.
Wij zijn met de voltallige leidingsploeg meteen aan de slag gegaan om een oplossing te
vinden, waarin zowel het plezier, als de veiligheid van alle deelnemers centraal staat.
GOED OM TE WETEN
Deze maatregelen werden opgesteld door de jeugdsector, in samenwerking met
virologen. Chirojeugd Vlaanderen heeft ons geïnformeerd over hoe we ons kamp op
een veilige en verantwoorde manier laten doorgaan. Die maatregelen zijn goed
doordacht en afgetoetst met de Veiligheidsraad en experten, dus we willen die graag
respecteren. Hopelijk jullie ook! Zo kunnen we onze leden de nodige ademruimte
geven die ze tijdens deze crisis verdienen.

We zetten de belangrijkste maatregelen graag even voor u op een rijtje:

Zieke leden en leiding blijven thuis
Wie ziek is, of in de vijf dagen voor het kamp symptomen heeft – hoesten, verstopte
neus, koorts, diarree, keelpijn, moeilijk ademen – blijft verplicht thuis.
Experts hebben een lijst opgesteld met risicogroepen. Deze lijst staat helemaal
achteraan in dit hopsadeke. Behoort je kind tot een van die risicogroepen?
Dan heeft uw kind de toestemming en een attest van een dokter nodig om
mee op kamp te mogen. We rekenen op u, als ouder, om dat in orde te
brengen.
We weten dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. We rekenen dus op u om dit
goed op te volgen en op uw eerlijkheid. Als u uw kind meestuurt, wil dat zeggen dat
u de voorwaarden erkent en respecteert. Het is in ieders belang, ook in die van uw
kind.
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Wordt er iemand ziek op kamp?
Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan
dat daar door de jeugdsector en de overheid opgesteld is. Zieke leden
moeten naar huis. We willen dus vragen om tijdens het kamp
beschikbaar te zijn om, indien nodig, uw kind te komen halen.

Op kamp in contactbubbels
We delen onze Chirogroep op in 3 bubbels van maximaal 50 deelnemers.
Zo’n bubbel bestaat uit zowel leden als leiding. Binnen die bubbels mag
er normaal gespeeld, geslapen en gegeten worden. Tussen de
verschillende bubbels is er geen contact. We eten, slapen en wassen ons
op aparte momenten en reinigen contactoppervlakken tussendoor. We
voorzien voldoende afstand en als het niet anders kan, dragen we mondmaskers.
Handen wassen en andere hygiëne blijven belangrijk. We maken dus een soort
minikampjes in ons kamp.
Een spijtig gevolg van deze maatregel is dat het voor ons dit jaar niet mogelijk zal zijn
om allemaal samen op kamp te gaan. Om er zeker van te zijn dat de limiet van 50
deelnemers per bubbel niet overschreden wordt, hebben we de keuze gemaakt om
met 3 bubbels te werken. Helaas laat onze kampplaats het niet toe om een veilig en
plezant kamp te organiseren in drie verschillende bubbels. Door het op deze manier te
doen, kunnen we voor alle kinderen een écht kamp aanbieden.
Zo zullen onze bubbels er uit zien:
• Bubbel 1: bestaande uit ribbels en speelclub
Hun kamp start op 31/07/2020 en eindigt op 06/08/2020
• Bubbel 2: bestaande uit rakwi’s en tito’s
Hun kamp start op 06/08/2020 en eindigt op 12/08/2020
• Bubbel 3: bestaande uit keti’s en aspi’s
Hun kamp start op 31/08/2020 en eindigt op 12/08/2020
OPGELET:

Het kan zijn dat broers en zussen niet in dezelfde bubbel terechtkomen omdat ze bij
hun leeftijdsgenoten ingedeeld worden. Ze zullen dan tijdens het kamp ook geen
direct contact met elkaar kunnen hebben. Voorzie dus voldoende eigen spullen per
kind. Shampoo en tandpasta delen is bijvoorbeeld niet toegelaten.
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Extra hygiënemaatregelen
We voorzien extra hygiënemaatregelen en materiaal: zeep, reinigingsproducten,
handgel, papieren handdoeken, handschoenen, rugsproeiers…
We vragen om voor je kind de volgende extra zaken mee te geven:
• Mondmasker: nodig voor contact met mensen van buiten de eigen bubbel,
bv. openbaar vervoer
• Papieren zakdoeken (geen stoffen zakdoeken!)
• Eventueel handgel
• Extra warme kleren (want buiten spelen = bye bye virus!)
• Een drinkfles
De volledige lijst vindt u verder in het hopasadeke. Daarin staan deze zaken ook nog
eens vermeld.

Praktische zaken
Verder zijn er nog enkele praktische zaken die we ook nu al eens willen aankaarten. Op
vlak van vervoer wordt ons aangeraden om indien mogelijk het openbaar vervoer te
vermijden, aangezien daar de regels van de maatschappij gelden (en niet de
versoepelde regels voor jeugdkampen). Aangezien we dit jaar op kamp gaan naar
Houtem (Veurne), wat ongeveer een uurtje rijden is van Oeselgem, zouden wij jullie
willen vragen om uw kinderen zelf naar de kampplaats te brengen en deze ook zelf
terug te komen ophalen op het einde van hun kamp. Let wel op dat ook tijdens het
vervoer de regels van de maatschappij gelden, dus dat de afstandsregels nog steeds
moeten gerespecteerd worden. De oudste groepen (tito’s, keti’s, aspi’s) gaan met de
fiets.
Aangezien vermoeidheid de weerstand sterk kan verminderen, zullen wij in ons
programma ook meer rustmomenten voorzien dan andere jaren. Daarnaast zouden
wij u ook willen vragen om uw kind voldoende rust aan te bieden tijdens de vakantie.
Een rustperiode van 2 dagen tussen 2 verschillende kampen is zeker geen overbodige
luxe. Dit alles om te vermijden dat uw kind vatbaarder zou zijn voor het coronavirus
(en andere ziekteverschijnselen). Wij zijn immers genoodzaakt om deelnemers die
symptomen vertonen, in quarantaine te plaatsen en terug te laten ophalen.
Om bij een mogelijke besmetting het werk van de contact tracers makkelijker te
maken, zijn wij ook verplicht om een logboek aan te maken en hierin elk contact tussen
2 bubbels of tussen een bubbel en een externe te noteren. In dit opzicht zou het ook
handig zijn om van uw eigen kind een overzicht bij te houden waar uw kind zijn vakantie
heeft doorgebracht.
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Dus…
Het kamp zal er niet hetzelfde uitzien als andere jaren, maar we zijn er zeker van dat
we er met zijn allen een fantastisch kamp van kunnen maken! We bevinden ons dit jaar
in een prachtige omgeving, we hebben mooie en leuke kampplaats, we voorzien toffe
spelletjes, de leiding is enthousiast, we hebben leuke kokskes die ons ook dit jaar weer
van hun kookkunsten laten genieten… Wat moeten we nog meer hebben? Wel, onze
fantastische leden natuurlijk!
Als jullie willen weten hoe je je op de leukste periode van de vakantie moet
voorbereiden, blader dan snel verder. Indien jullie valiezen al gevuld zijn met massa’s
onderbroeken, T-shirts, muggenmelk, verboden snoepgoed… dan kunnen jullie ook de
moppen eens bekijken en de kleurplaat inkleuren op het einde van dit hopsadeke.
We kijken er nu al naar uit, hopelijk jullie ook?

Tot dan, jullie lieftallige leiding xxx
Bram Derijcke, Bram D’haenens, Chauny, Chiara, Cedric, Dontje, Elien, Ellen, Febe,
Gianni, Gust, Jochen, Jolein, Lara, Lennert VG, Lennert VH, Lotte, Margot, Marjolein,
Mitch, Quicky, Sofie, Stef en onze VB Coussie.
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Algemene info
De kampplaats
Dit jaar gaan we met zijn allen naar Het Doorntje in Houtem. Het Doorntje is een oude
boerderij, omgevormd tot een stijlvolle en gezellige bivakplaats. Het ligt in een zeer
landelijke omgeving, vlak bij de Franse grens.
Het Doorntje
Hondschootebaan 13
8630 Houtem
Meer informatie over onze kampplaats vindt u op de website:
https://zelfkook.cjt.be/nl/detail/8081/het-doorntje

Het vertrek + het afhalen van je spruiten
Wegens de huidige coronamaatregelen hebben we beslist om dit jaar niet met het
openbaar vervoer op kamp te vertrekken. Aangezien Houtem maar een uurtje rijden
is, vragen we om de ribbels, speelclubbers en rakwi’s naar de kampplaats te brengen
en hen dan ook terug af te halen. Omdat de regels van de samenleving gelden, is het
op dit moment nog niet toegestaan om te carpoolen. Daarbovenop vragen wij ook om
de leden gewoon af te zetten en op te halen aan de voorziene dropzones. Er worden
dit jaar geen ouders toegelaten op het kampterrein. Dit jaar zal er dus ook geen
bezoekdag en barbecue georganiseerd worden.
De tito’s, keti’s en aspi’s gaan met de fiets op kamp.
Zoals jullie daarnet al lazen, werken we dit jaar in bubbels. We bekijken dan ook het
vertrek per bubbel.
Bubbel 1: ribbels en speelclubbers
De ribbels en speelclubbers worden op vrijdag 31 juli om 17u op de kampplaats
verwacht.
Jullie mogen hen weer ophalen op donderdag 6 augustus om 11u30 op de
kampplaats.
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Bubbel 2: rakwi’s en tito’s
De rakwi’s worden op donderdag 6 augustus om 12u30 op de kampplaats verwacht.
Zij mogen terug worden opgehaald op woensdag 12 augustus om 11u30 op de
kampplaats.
De tito’s gaan met de fiets. Zij worden op donderdag 6 augustus om 8u30 uur aan
het heem verwacht.
Ook zij mogen terug worden opgehaald op woensdag 12 augustus om 11u30 op de
kampplaats. Hoe meer ouders de fiets zelf mee kunnen nemen naar huis, hoe beter!
Bubbel 3: keti’s en aspi’s
De keti’s en aspi’s vertrekken ook dit jaar naar jaarlijkse gewoonte met de fiets op
kamp. De ketileiding zal het precieze uur waarop de keti’s verwacht worden op vrijdag
31 juli aan het heem nog communiceren.
De aspi’s zullen hun traditionele voorkamp vervangen door een driedaagse in het
heem, naar het principe van de alom geliefde leefweek. Zij zullen maandag 3 augustus
met de fiets naar de kampplaats rijden om daar later die dag te arriveren. Zoals dat
anno 2020 gaat, zullen zij alle concrete info tijdig van hun leiding ontvangen via
Facebook.
Keti’s en aspi’s mogen terug worden opgehaald op woensdag 12 augustus om 12u30
op de kampplaats. Hoe meer ouders de fiets zelf mee kunnen nemen naar huis, hoe
beter!
Indien u problemen ondervindt met bovenstaande planning, gelieve dan tijdelijk de
leiding te contacteren. Er kunnen namelijk praktische moeilijkheden ontstaan wanneer
uw kinderen elk in een andere bubbel zitten.

Fietsencontrole

Voor de tito’s, keti’s en aspi’s.
Op zaterdag 25 juli houden wij een VERPLICHTE fietsencontrole
van 18u tot 20u. Het is namelijk belangrijk dat je fiets tiptop in
orde is. We controleren de banden, lichten, reflectoren,
remmen… Zorg ook voor een reserveband en eventueel
reservebatterijen voor lichten die niet met een dynamo werken.
Safety first!
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De valiezen
De valiezen van de tito’s, keti’s en aspi’s worden dit jaar verwacht op 28 juli of 29 juli
tussen 18 u en 20 uur.
Voor de ribbels, speelcubbers en rakwi’s wordt verwacht dat de valiezen zelf
meegebracht worden. Verder in dit hopsadeke zal je nog een lijstje vinden wat er
allemaal in de valies moet.

Verloren voorwerpen
Wie thuis merkt dat er kledingstukken of andere zaken
ontbreken mogen die ophalen op 14 en 15 augustus tussen
18 en 20 uur.

Brieven
Alle nonkels, tantes, oma’s, opa’s, mama’s, papa’s, betovergrootstiefmoeders,
vriendjes en vriendinnetjes die een briefje willen schrijven naar hun kleine (of grote)
spruit, kunnen dit doen naar het volgende adres:
Chiro Oeselgem t.a.v. (naam kind)
Het Doorntje
Hondschootebaan 13
8630 Houtem
Houd er rekening mee dat de post slechts twee maal per week niet-dringende
briefwisseling bezorgt!
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Samengevat
Voor wie?

Wat?

Wanneer?

Hoe laat
verwacht?

Waar?

Tito’s, keti’s en
aspi’s
Tito’s, keti’s en
aspi’s
Ribbels
Speelclub
Rakwi’s
Tito’s
Keti’s
Aspi’s
Ribbels en
speelclub
Rakwi’s en tito’s
Keti’s en aspi’s
Iedereen

Fietsencontrole

25 juli

Leieheem

Valiezen
binnenbrengen
Vertrek
Vertrek
Vertrek
Vertrek
Vertrek
Vertrek
Ophalen kind

28 en 29 juli

18.00 20.00 uur
18-20 u

31 juli
31 juli
6 augustus
6 augustus
31 juli
31 juli
6 augustus

17.00 uur
17.00 uur
12.30 uur
8.30 uur
?*
?*
11.30 uur

Het Doorntje, Houtem
Het Doorntje, Houtem
Het Doorntje, Houtem
Leieheem
Leieheem
Leieheem
Het Doorntje, Houtem

Ophalen kind
Ophalen kind
Verloren
voorwerpen

12 augustus
12 augustus
14 en 15
augustus

11.30 uur
12.30 uur
18.00 20.00 uur

Het Doorntje, Houtem
Het Doorntje, Houtem
Leieheem

* Nog af te spreken met de leiding

Leieheem
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Wat moet er in de valies?
Om te gaan slapen:
− Pyjama
− Knuffelbeer
− Beddenlinnen
− Slaapzak
− Kussen
− Matras/veldbed voor keti’s en
aspi’s (de rest slaapt in bedden)

Om je te verfrissen:
− Tandenborstel & tandpasta
− Handdoeken en waslapjes
− Zeep
− Haarborstel
− Toiletzak om het allemaal in te
steken

Om te spelen en te wandelen:
Voor altijd een beetje:
− Acht schone onderbroeken
− Linnenzak voor vuil wasgoed
− Acht paar schone kousen
− Briefpapier, omslagen,
schrijfgerei en postzegels
− Broeken die vuil mogen worden
− Strips of boeken
− T-shirts die vuil mogen worden
− Zakgeld (rond 10 euro, keti’s en
− Minstens twee truien
aspi’s mogen meer meedoen)
− Lange broek
− Drietal keukenhanddoeken (!!)
− Je Chiro T-shirt
− Aspi’s: schelmesje/dunschiller
− Een stevig paar schoenen die
vuil mogen worden
Extra hygiëne (corona-maatregel)
− Regenkledij
- Mondmasker
− Zwemkledij + badhanddoek
- Handgel
− Zwembandjes voor wie nog
- Papieren zakdoekjes
niet zo goed kan zwemmen!
- Extra warme kledij
− Goede drinkbus
- Neem zeker een eigen drinkfles
− Stevige rugzak
mee!
Om je huid te beschermen:
− Petje
− Zonnecrème
− Aftersun
− Muggenmelk/tekenmelk

Wat neem je niet mee:
− Snoep
− Waardevolle voorwerpen
− Gsm/Mp3/iPod/…
− Spelconsoles
− Zaklampen

Af te geven bij vertrek aan leiding:
2 klevertjes mutualiteit en kids ID
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Enkele aandachtspuntjes en handige tips voor de valies:
− Voor de kleinsten onder ons is het soms aangewezen een lijstje mee te geven
met de voorwerpen die in de valies zitten. Zo kunnen de leiders op het einde
van het kamp helpen met inpakken of helpen zoeken naar verloren voorwerpen
− Ook is het handig om zo veel mogelijk kledij/handdoeken te naamtekenen!
− Medicijnen worden op voorhand afgegeven aan de leiding. Wij zullen voor een
correcte toediening zorgen.
− De ribbels, speelclub, rakwi’s en tito’s hebben een bed op de kampplaats, zij
moeten dus geen matras of veldbed voorzien.
− Als er wijzigingen zijn bij de medische fiches gelieve deze dan zo snel mogelijk
door te geven aan een leider
o Bijvoorbeeld: allergieën, dieet…
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Gegevens van de leiding
Cedric Cosaert
Chauny Van der Beken
Lennert Van Gils
Lennert Vanhaverbeke
Bram D’haenens
Gianni Mornie
Jolein Cottens
Lotte Lamaire
Bram Derijcke
Febe Vertriest
Marjolein Vanhaverbeke
Sofie Vuylsteke
Chiara Van Daele
Simon Vanquickenborne
Thomas Dhondt
Elien Lamaire
Lara Vromman
Stef De Volder
Ellen Van Gils
Gust De Volder
Margot Dhulst
Michiel Vanhoutte
Dries Coussement

Ribbels
0491 52 87 43
0468 19 51 32
0474 19 88 45
0499 35 03 62
Speelclub
0470 66 80 84
0487 46 77 01
0470 93 62 84
0489 37 20 22
Rakwi’s
0471 2938 32
0472 29 77 52
0493 75 07 60
0470 50 36 90
Tito’s
0494 13 05 44
0498 40 67 69
0493 54 52 12
Keti’s
0489 69 33 54
0471 55 12 66
0470 09 27 47
Aspi’s
0476 36 55 45
0493 08 92 76
0476 80 17 24
0470 54 97 08
VB
0486 62 11 02

cosaertcedric@gmail.com
chaunyvdb@gmail.com
lennertvg@hotmail.com
lennert.vanhaverbeke@sgsintpaulus.eu
bram.dhaenens@hotmail.com
gianni.mornie@gmail.com
jolein.cottens@hotmail.com
lotte.lamaire@telenet.be
bramderijcke@gmail.com
febe.vertriest1@sgsintpaulus.eu
marjolein.vanhaverbeke@sgsintpaulus.eu
sofievuylsteke97@gmail.com
chiara.van.daele@live.be
simon.vanquickenborne@outlook.com
dontje97@hotmail.com
elien.lamaire@outlook.com
lara.vromman@live.be
devolderstef@hotmail.com
ellen.vangils@sgsintpaulus.eu
gust.devolder.w2196@student.hogent.be
margot.dhulst@gmail.com
michiel.b.vanhoutte@gmail.com
driescoussement@hotmail.com
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Ledenvoorstelling
Benieuwd wie er allemaal meegaat op kamp? Ontdek het dan snel op de
volgende pagina’s! SPANNEND!
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Ribbels

Lennert VH

Chauny

Oone

Clara

Cédric

Achille

Quinten

Floris

Kobe

Lennert VG

Raf

Oscar

Thijs

Victor
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Gefrituurde Rakwi’s

Laïs

Zita

Wout

Morten

Bram

Maxime

Jannes

Bram

Mebruka

Brent

Camille

Arthur

Finn

Febe

Nils Del

Elien

Eva

Mateo

Lars

Juliette

Nils Dvg

Ward

Leonore

Sofie

Marjolein
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Transtito’s

Simona

Luka

Mario

Marina

Gilana

Arne

Andrea

Stijn

Lukas

Marlo

Noa

Felix

Luka

Joris

Thomasina

Chiarel

Jocefien

Quicksilvy
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Keti’s gaan ‘viraal’

Arne

Brecht

Cheyenne

Fiebe

Iza

Jarne

Jore

Kobe

Manou

Mathis

Matteo

Rémi

Robbe

Victor

Wout

Elien

Lara

Stef
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Aspi’s
Margot De Barbaarse

Beverly van Gils

Black Gust

Mitchel

Michelle Hellekapelle

Lucaras

Gypsy Gianni

Danitsia Deugniet

Mystic Loïc

Skérina

Vicky Vittel

Keizer Karel

Elias De Sloeber

Bush d’Anouk

Lieze Tripel

Arabier Sari

Silly Izaak

StElla

Amstelie
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Wist je dat…
 … wij nu in een grote cirkel naast ons heem vergaderen?
 … Mitch een job heeft?
 … Bram nog geen job heeft?
 … Lotte niet meer op straat ligt?
 … het blijkbaar eenvoudiger is om aan een lief te geraken als je niet buiten
mag komen?

 … Marjolein liever herexamens maakt dan op kamp gaat?
 … We een zwemvijver hebben op kamp?
 … Geen nieuws goed nieuws is op kamp?
 … Wij enorm veel zin hebben om op kamp te vertrekken?
 … Wij na kamp jammer genoeg van heel wat leiders afscheid nemen?
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Moppentrommel
Jommeke zegt: ‘Ik wou dat ik in de middeleeuwen leefde.’
‘Hoezo?’, vraagt Flip.
Jommeke antwoordt: ’Dan hoefde ik niet zo veel geschiedenis te leren!’
Waarom loopt Professor Gobelijn voorzichtig naar het medicijnenkastje?
…. Anders worden de slaappillen wakker.
Twee slangen waren aan het praten. Zegt de ene: ik hoop dat ik niet giftig ben!
Vraagt de ander: Hoezo?
Nou, zegt die ene: Omdat ik op mijn tong heb gebeten.
Er stonden twee koeien in de wei. Zei de één tegen de ander: ‘Waarom zit je zo
met je uier te schudden?
Zegt de ander: ik ben morgen jarig en ik zit alvast de slagroom te kloppen.
Er zitten twee vliegen op een koeienvlaai. Zegt de ene vlieg tegen de ander: ik
weet nog een mop.
Zegt de ander: Als het maar geen vieze is, ik zit net te eten.
Rozemieke, Jommeke en Filliberke zitten op de bank, zegt Rozemieke:’ Mijn
moeder las toen ze zwanger was de olijke tweeling en ze kreeg een tweeling.’
‘Das toevallig’ zegt Filiberke, ‘mijn moeder las de 3 Musketiers en ze kreeg een
drieling!’ ‘O nee’ zegt Jommeke ‘ik moet naar huis!’
‘Hoezo?’ vragen Rozemieke en Filiberke.
‘Mijn moeder is ook zwanger en ze leest de 101 dalmatiërs!!’
Annemieke bestelt een pizza. De Verkoper vraagt: ’Wil je hem in 6 stukken
gesneden hebben, of liever in 12?’
Annemieke antwoordt: ‘Doe maar in 6, want 12 stukken krijg ik nooit op.’
‘Deze lucifer doet het niet’ zegt Professor Gobelijn tegen Jommeke.
‘Dat is vreemd!’ zegt Jommeke. ‘Zojuist deed hij het wel nog.’
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Kleurplaat
Maak kans op een prijs! Hoe? Kleur de plaat zo mooi, cool en origineel mogelijk in en
neem deze mee op kamp.
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Lijst Risicogroepen
RISICOGROEPEN PEDIATRIE
Deze lijst werd met zorg samengesteld na consultatie van verschillende pediatrische
beroepsverenigingen en specialistische organisaties. Wij wensen te benadrukken dat hij als richtlijn
dient, mits gegronde reden en in overleg met de behandelende arts kan en mag er van afgeweken
worden. De lijst is evenmin limitatief. Het toepassen ervan valt onder verantwoordelijkheid van de
behandelende arts in overleg met de patiënt, de ouders en/of de verzorgers.
Deze lijst is bedoeld als leidraad bij de beslissing om kinderen wel of niet naar school te laten gaan.
ALGEMEEN:
 Voor kinderen onder behandeling met hoge dosissen corticosteroïden, d.w.z.. hoger dan 20mg
per dag prednisolone (0.5mg/kg lichaamsgewicht/dag voor jonge kinderen met gewicht <
40kg) wordt geadviseerd niet naar school te gaan.
 Kinderen onder combinatiebehandeling met immuun onderdrukkende medicatie: te
overleggen met behandelende arts.
 Kinderen met ernstige meervoudige chronische aandoeningen: te overleggen met
behandelende arts .
 Kinderen met een chronische ziekte die naar school mogen gaan moeten uiteraard, net zoals
de rest van de bevolking, de richtlijnen rond hygiëne, afstandsmaatregelen en
mondmaskergebruik (volgens leeftijd), zoals aangegeven door de nationale veiligheidsraad
strikt opvolgen.
 Ouders en broers/zussen en mensen die onder hetzelfde dak van risicopatiënt leven mogen
gaan werken/ naar school gaan, uiteraard met blijvende aandacht voor hygiënische
maatregelen. Van zodra iemand van het gezin ziektesymptomen vertoont moet een arts
gecontacteerd worden en de Sciensano isolatierichtlijnen gevolgd worden.

PNEUMOLOGIE/ CF
NIET :
 onstabiele CF and non-CF bronchiectasieën (FEV-1 < 60%, snelle achteruitgang, herhaalde
exacerbaties > 3 per jaar, zuurstof therapie).
 kinderen onder behandeling met hoge dosissen corticosteroïden, d.w.z. hoger dan 20mg per
dag prednisolone (0.5mg/kg lichaamsgewicht/dag voor jonge kinderen met gewicht < 40kg
 onstabiel ernstig astma met nood aan hoge dosis systeemcorticoiden of biologicals
 chronische zuurstoftherapie
 chronische niet invasieve beademing
 onstabiele congenitale longen/luchtwegaandoeningen

39

PRIMAIRE IMMUUNSTOORNISSEN
NIET :
 PID met ernstige gecombineerde immuunstoornis ((S)CID of ernstige lymfopenie (aantal
CD4 T cellen < 200))
 PID EN ernstig longlijden (zie pneumologie)
 PID patiënten die een stamceltransplantatie of gentherapie zullen krijgen of gekregen
hebben < 1 jaar geleden of langer indien extra behandeling nodig is.
 Overige PID nl. chronische granulomateuze ziekte (CGD), familiale hemofagocytair
lymfohistiocytosis (HLH), aangeboren auto-inflammatoire aandoeningen (behalve FMF),
Down syndroom met PID , PID en actieve* immuun dysregulatie (LRBA, NFKB1,NFKB2,
STAT3 GOF, IRAK4, MyD88, STAT2,..).
* D.w.z.: auto-immune of auto-inflammatoire opstoot tijdens het voorbije jaar of
recent opgestarte immuun onderdrukkende medicatie.
 Overige ernstige PID waarbij de PID patiënt zelf door zijn/haar behandelende arts zal
o gecontacteerd en geadviseerd worden om niet naar school/werk te gaan.
CARDIOLOGIE
NIET :
 Na harttransplantatie
 Bij pulmonale hypertensie
 Bij ernstig hartfalen
ENDOCRINOLOGIE
WEL :
 Kinderen met diabetes en andere endocriene aandoeningen (o.a. kinderen met bijnier
vervangende therapie: congenitale bijnierschors hyperplasie, bijnier insufficiëntie…)
NEFROLOGIE
 NIET :
o kinderen onder behandeling met hoge dosissen corticosteroïden, d.w.z. hoger dan
20mg per dag prednisolone (0.5mg/kg lichaamsgewicht/dag voor jonge kinderen met
gewicht < 40kg)
o kinderen die in de afgelopen 6 weken rituximab of eculizumab hebben toegediend
gekregen of bij wie toediening van deze medicatie wordt gepland in de komende
weken
 Te overleggen met de behandelende arts:
o kinderen onder combinatiebehandeling met immuun onderdrukkende medicatie
o kinderen onder behandeling met dialyse of plasmaferese
o kinderen bij wie atypisch hemolytisch uremisch syndroom werd vastgesteld
o kinderen met vaak recidiverend of steroïd afhankelijk nefrotisch syndroom
o kinderen die in het afgelopen jaar (langer dan 6w geleden) rituximab of eculizumab
hebben toegediend gekregen
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REUMATOLOGIE
NIET :
 kinderen onder behandeling met hoge dosissen corticosteroïden, d.w.z. hoger dan 20mg per
dag prednisolone (0.5mg/kg lichaamsgewicht/dag voor jonge kinderen met gewicht < 40kg)
WEL :
 Kinderen met een reumatische aandoening en behandeling met andere immuun
onderdrukkende medicatie zijnde:
o Basismedicatie inclusief Plaquenil, Methotrexaat (ledertrexate,metoject), Cellcept,
Cyclosporine, prograft/advagraf en Imuran
o Biologische medicatie inclusief
 TNF alpha inhibitie (Enbrel, Humira, Infliximab),
 Orencia
 IL-1 inhibitie (Anakinra, Ilaris),
 IL-6 inhibitie (Roactemra),
 JAK inhibitie (Olumiant, Xeljanz),
 Rituximab,
GASTRO ENTEROLOGIE
NIET :
 kinderen onder behandeling met hoge dosissen corticosteroïden, d.w.z. hoger dan 20mg per
dag prednisolone (0.5mg/kg lichaamsgewicht/dag voor jonge kinderen met gewicht < 40kg)
WEL :
 kinderen in een stabiele situatie (in remissie) onder 1 immunomodulator
Te overleggen met behandelende arts:
 kinderen onder combinatiebehandeling met immuun onderdrukkende medicatie
NEUROLOGIE:
NIET :
 patiënten onder chronische zuurstofbehandeling of niet invasieve beademing of
verminderde longfunctie (zie pneumologie)
 kinderen onder behandeling met hoge dosissen corticosteroïden, d.w.z. hoger dan 20mg per
dag prednisolone (0.5mg/kg lichaamsgewicht/dag voor jonge kinderen met gewicht < 40kg)
OPM vaak gaat het hier om kinderen met een complexe multipathologie, waarvoor overleg
behandelende kinderneuroloog aangewezen is.
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HEMATO-ONCOLOGIE:
NIET :
 kinderen onder intensieve behandeling of na allogene stamceltransplantatie (+/- 12
maanden of langer, afhankelijke van de duur van de immuun onderdrukkende behandeling
WEL :
 alle anderen, inclusief alle patiënten onder onderhoudsbehandeling, kinderen behandeld
met glivec, hydrea, etc.
 Opm : in geval van comorbiditeit wordt dit individueel beoordeeld door de behandelende
arts
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