
 

 
 

Aan  de  ouders  van de kinderen 
en jongeren die verblijven in de 
dienst 

Kinder- en Jeugdpsychiatrie 26.01.2021 

 

 

Beste ouders, 

Tot nu toe is het ons nog steeds gelukt om het virus buiten onze leefgroepen te houden zodat de 

kinderen en jongeren hier veilig kunnen verblijven. Dat is zeker ook en vooral dankzij jullie aller 

inspanningen en hulp om de maatregelen die wij vragen goed op te volgen. Daarvoor willen we 

jullie  heel erg danken. Ook ons personeel levert hiervoor heel wat extra inspanningen, zowel op 

het werk als thuis. 

Stilaan komt er gelukkig perspectief op vaccinatie, maar tegelijk zien we jammer genoeg de dreiging 

van de meer besmettelijke varianten van het virus, die zich ook via contacten tussen kinderen op 

scholen en in de vrije tijd aan het verspreiden zijn.  

Toch willen wij er voorlopig blijven op inzetten dat jullie zoon/dochter die bij ons verblijft, op 

weekend- en thuisbezoek kan blijven komen. Wij bouwen daarbij wel een aantal extra 

veiligheidsmaatregelen in om dat zo veilig mogelijk te houden: 

1) Vanaf deze week zijn enkel chirurgische maskers toegestaan in het ziekenhuis, omdat ze meer 

bescherming bieden dan stoffen maskers. We vragen dan ook dat alle kinderen en jongeren en 

jullie als ouders in het ziekenhuis toekomen met chirurgische maskers. We willen ook vragen 

om die in de mate van het mogelijke ook te gebruiken in jullie thuissituatie (bij winkelen, bij 

werken, bij naar school gaan...) zodat jullie gezinsleden zo goed mogelijk beschermd zijn 

2) Vanaf deze week worden alle patiënten vanaf 16 jaar in het ziekenhuis één maal per week 

getest. Zo hopen we eventuele sluimerende besmettingen al tijdig op te sporen en er sneller bij 

te zijn om uitbraken van het virus op een afdeling of in een leefgroep te voorkomen. De 

leeftijdsgrens is geadviseerd door de infectiologen van het UZ Leuven.  

Daarnaast vragen we om alle overige maatregelen ook nog steeds goed op te volgen. We brengen 

de belangrijkste nog eens in herinnering: 

1) We vragen om uw zoon/dochter tijdens de weekendbezoeken niet in contact te brengen met 

anderen dan de gezinsleden (bv. niet gaan winkelen, geen fysiek contact met vrienden)  

2) Beperk sowieso het aantal nabije contacten in jullie gezin. De overheid heeft als richtlijn 

gegeven dat een gezin voorlopig 1 knuffelcontact kan hebben. Gezien uw zoon/dochter ook 

in onze bubbel verblijft is hij/zij automatisch dat ene nabije (knuffel)contact voor u. Dat 

betekent dat alle andere contacten voor uw gezin “afstandscontacten” zullen moeten zijn.  

3) Buiten mag u volgens de regels van de overheid met maximaal 4 personen activiteiten doen. 

Wij willen jullie vragen om dat aantal contacten zoveel mogelijk te beperken, zodat u gezond 

blijft om de kinderen in het weekend naar huis te kunnen laten komen. 

4) We blijven vragen om dagelijks 2x de temperatuur te nemen bij alle gezinsleden en tijdens 

de weekendbezoeken ook bij uw zoon/dochter. Wees ook heel alert op eventuele 

symptomen van een mogelijke besmetting (zie bijlage). Neem altijd meteen contact op als 

iemand symptomen vertoont zodat we kunnen nadenken over de bezoek en 

weekendregeling. 



 

 
 
 

We waarderen heel erg uw medewerking en inspanningen en zijn ons ervan bewust dat we ook 

heel wat vragen van de kinderen en jongeren. Hopelijk slagen we er samen in om onze nabije 

omgeving thuis en in ons ziekenhuis gezond te houden.  

Uiteraard willen wij luisteren naar eventuele vragen of bedenkingen. Mocht u nog ideeën hebben 

die zouden kunnen helpen, dan willen we die graag horen. Aarzel dan niet om contact op te nemen 

met onze medewerkers.  

 

 
Hartelijke groet, 

Prof. Marina Danckaerts 

Diensthoofd Kinder- en Jeugdpsychiatrie 

 
 
 
ALGEMENE AFSPRAKEN 

 

 Aan alle ouders en +12-jarigen wordt gevraagd om op de terreinen van het ziekenhuis een 
chirurgisch mondmasker te dragen. Binnen onze afdelingen vragen we dat niet van de kinderen 
(onder 12 jaar), maar wel van de jongeren (boven 12 jaar) als ze niet de 1,5m afstand kunnen 
houden. 

 We respecteren de 1,5 m afstand overal waar dat mogelijk is  

 Het mondmasker wordt tijdens de maaltijden zo kort mogelijk afgedaan en dan zorgen we dat er 
voldoende afstand is 
 

 We wassen heel regelmatig onze handen met water en zeep of ontsmetten ze met alcoholgel 

 We ontsmetten regelmatig alle werkoppervlaktes en materialen. 

 

 Bij aankomst aan de afdeling worden steeds symptomen bevraagd (zie kadertje) en worden 
handen gewassen en ontsmet. 

 Als onderstaande symptomen aanwezig zijn kan u niet naar het ziekenhuis komen om uw zoon 
of dochter te brengen. Neem dan telefonisch contact met ons op. 

 
 

Hetzij 1 van de kernsymptomen Hetzij 2 van de volgende symptomen 

o acute hoest 
o kortademigheid 
o pijn op de borst 
o verlies van reukzin, 
smaakzin (of metaalsmaak) 

o koorts 

o spierpijn 

o vermoeidheid 

o neusloop 

o keelpijn 

o hoofdpijn 

o verlies van eetlust 

o waterige diarree 



 

 

 

BIJ EEN (HER)OPNAME 

 Bij het ontvangstgesprek houdt iedereen voldoende afstand en wordt een mondmasker 

gedragen. 

 Alle kinderen vanaf 6 jaar, worden bij de start van hun opname getest aan de hand van een 
eenvoudige procedure met een neuswattenstaafje of keelwisser. Dit gebeurt bij aankomst 

op de afdeling of enkele dagen voor de opname. Als de jongere meteen na de test in 

opname komt, verblijft hij/zij met de nodige begeleiding op zijn/haar kamer (=“in 

quarantaine”) tot het resultaat bekend is. 

 Baby’s, peuters en kleuters worden niet getest, tenzij ze duidelijke symptomen vertonen. 

Dan wordt gevraagd om bij de huisarts langs te gaan. 

 Bij een negatief resultaat kan uw kind aansluiten in de leefgroep. 

 

BEZOEK 
 Bij lange bezoeken mag er even over en weer naar huis gegaan worden. Eén ouder haalt 

daarbij de jongere op. Er mogen op dat moment geen andere contactactiviteiten (bv. 
winkelen) gedaan worden.  

 Op de afdeling verloopt het bezoek hetzij op de kamer (Vleugel K – maximum één ouder 
tegelijk), hetzij in de bezoekruimte (Campus Kortenberg – kan met 2 personen), hetzij in de 
buitenruimte. U dient uw mondmasker te dragen tijdens het bezoek op de afdeling.  

 Iemand die ziek is of symptomen heeft bij de bevraging, of in quarantaine is na 

terugkomst uit een rode of oranje zone, kan niet op bezoek komen 

 Alle bezoekers worden geregistreerd op de afdeling. Dit is in functie van een 

eventuele contact-tracing als die zou nodig zijn. 

 
WEEKEND 
VERTREK 

 De jongeren van Huis 1 & 2 en van De Kade kunnen meestal op weekend vanaf vrijdagna-

middag tot maandagochtend. Voor de korter durende verblijven in Huis 3 en 5 en in 

Kortverblijf Beaufort loopt het weekend van zaterdag 14u tot maandagochtend. Tijdens een 

korte crisisopname wordt de mogelijkheid/ wenselijkheid van een bezoek naar huis 

afgewogen door de verantwoordelijke arts in overleg met ouders en jongeren. In Fordulas 

heeft elke jongere een weekendregeling op maat. 

 Eén ouder kan het kind/de jongere afhalen op het afgesproken tijdstip aan de buitendeur. 

Draag een chirurgisch masker van zodra u het ziekenhuisterrein betreedt. Als er meerdere 

ouders tegelijk wachten aan de deur, gelieve dan de 1,5m afstand te bewaren. 

 De kinderen/jongeren zullen zo goed mogelijk klaar zijn op het afgesproken tijdstip.  

 Jongeren +12 jaar dragen een masker wanneer zij door het ziekenhuis en/of naar de 
parking gaan. 

 
THUIS 

Contacten 

 Als gezin mag u voorlopig maar 1 nabij contact hebben. Gezien uw zoon/dochter ook in 

onze bubbel verblijft is hij/zij automatisch dat ene nabije (knuffel)contact voor u. Dat 

betekent dat alle andere contacten buiten uw gezin “afstandscontacten” zullen moeten zijn.  

 

 



 

 

 

 Buiten mag u volgens de regels van de overheid met maximaal 4 personen activiteiten 

doen. Wij willen jullie vragen om dat aantal contacten zoveel mogelijk te beperken, zodat u 

gezond blijft om de kinderen in het weekend naar huis te kunnen laten komen.  

 Tijdens de weekendbezoeken vragen we om de kinderen niet mee te nemen naar de winkel 

of op familiebezoek. Gezamenlijke activiteiten in gezinsverband in de buitenlucht zijn 

uiteraard wel mogelijk.  

 Respecteer met al uw andere contacten zorgvuldig de afstandsregel van 1,5m en draag een 

mondmasker, bij voorkeur een chirurgisch 

 Begeef u niet in hoog risico zones voor Coronabesmetting als dat niet hoogst noodzakelijk 

is (bv. woonzorgcentrum, drukke winkelcentra, enz… 

 

Thuishygiëne 

 We vragen om thuis ook zoveel mogelijk de basisregels op te volgen: frequente 

handhygiëne, verluchten, koorts meten,…

 
Als zich tijdens het weekend symptomen ontwikkelen bij een gezinslid: 

 Neem contact op met de huisarts en vraag om getest te worden.

 Verwittig de leefgroep zodat zij de arts op de hoogte kunnen brengen.

 
 
TERUGKOMST 

 Eén ouder brengt het kind/de jongere terug naar het ziekenhuis op het afgesproken tijdstip.

 In Vleugel K kan de ouder het kind/de jongere vergezellen tot op de kamer. Een korte 
uitleg over het weekend aan de leefgroepbegeleiding gebeurt in de binnentuin.

 Er wordt nog even gecheckt of er eventueel contact is geweest met iemand met 

ziektesymptomen tijdens het weekend en de lichaamstemperatuur van uw kind wordt 

gemeten. In geval van symptomen/koorts zal de verantwoordelijke arts verwittigd worden 

en wordt bekeken of de opname al dan niet kan worden verder gezet.

 
GESPREKKEN IN HET ZIEKENHUIS 

Gesprekken in het ziekenhuis gebeuren met chirurgische mondmaskers en sociale afstand of ze 

worden via videobellen gedaan. Enkel in uitzonderlijke gevallen zal geen mondmasker gedragen 

worden (bv. nood aan liplezen, nood aan veel mimiek,…), maar gebruiken we een plexiglas. Broers 

en zussen komen niet mee naar de gesprekken, tenzij dat expliciet gevraagd wordt. 

 

DAGZIEKENHUIS 

 De jongeren die over en weer naar het ziekenhuis komen, kunnen dit niet meer combineren 

met andere bubbels (bv. school) 

 De ouders van de baby’s, peuters en kleuters die mee komen naar het dagziekenhuis dragen 

ook allen een chirurgisch mondmasker en respecteren de 1,5m afstand en 

handhygiëneregels. Zij meten ’s morgens hun temperatuur vooraleer ze naar het ziekenhuis 

komen. 


