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CLB en (mogelijk) Covid-19  
bij herstart van de lessen 
 
 
 

Voor de heropstart: identificatie van leerlingen met een verhoogd risico 

 
De CLB artsen werd gevraagd om bij de heropstart van de scholen de leerlingen te identificeren 
voor wie omwille van een onderliggende aandoening of chronische ziekte opnieuw naar school 
komen een te hoog risico met zich kan meebrengen. 
 
In veel scholen gebeurde dit met een online vragenlijst, in sommige scholen is in overleg met 
jullie beslist dit anders aan te pakken. 
 
Let wel, het advies om al dan niet naar school gaan wordt niet gegeven door de CLB arts maar 
wel door de behandelend arts van de leerling. Bij twijfel of onduidelijkheden neemt de CLB arts 
contact met de ouders en indien nodig of gewenst ook met de behandelend arts. 
 
Voorlopig gebeurde dit enkel voor de leerlingen die behoren tot de leeftijdsgroepen die in 
aanmerking komen voor een heropstart van de lessen op 18 mei. Indien deze categorie uitbreidt 
zullen we de bevraging opnieuw lanceren voor de klassen die volgen. 
 

Na de heropstart: maatregelen bij leerling met (mogelijk) 
Covid-19 
 
In het draaiboek infectieziekten werd een aparte Covid-19 fiche opgenomen. Hierin wordt de rol 
van het CLB beschreven, conform de opdracht bij andere infectieziekten. 
 
Wanneer een leerling positief test dan wordt het CLB gecontacteerd door het callcenter. De CLB 
arts zal jullie contacteren en samen met jullie bekijken welke leerlingen een hoog of laag risico 
lopen. De ouders van die leerlingen worden dan ingelicht. (zie ook verder in het schema 
onderaan waarin ook wordt vermeld wie in thuisisolatie wordt geplaatst). Om dit snel, efficiënt 
en op maat van jouw school te doen is het belangrijk dat we van elkaar weten wie gecontacteerd 
moet worden. Wil je dat dit voor jouw school iemand anders is dan jij als directeur, dan ontvang 
ik graag de contactgegevens van je medewerker. In alle andere gevallen zal de arts jou 
contacteren. 
 
Wordt een leerling ziek op school (koorts, hoesten, keelpijn, …), dan wordt hij/ zij in isolatie 
geplaatst. De school contacteert de ouders die de leerling ophalen en nemen contact op met de 
huisarts. De huisarts beslist of een staalafname nodig is. Indien de leerling positief test zal het 
callcenter het CLB inlichten. 
 
Ook leerkrachten die ziek worden op school gaan onmiddellijk naar huis en contacteren de 
huisarts. In dat geval contacteer je de arbeidsgeneeskundige dienst. 
 
  

http://www.leuven.go-clb.be/
https://www.vwvj.be/sites/default/files/infectieziekten/infectieziekten_-_nieuws/vwvj_fiche_covid-19_20200511_finaal.pdf


 
 

 
GO! CLB Leuven-Tienen-Landen  2/4 
Oude Vestenstraat 14 – 3300 Tienen  Tel: 016 81 58 18   
Redingenstraat 86 – 3000 Leuven  Tel: 016 30 80 10  20200513_communicatie scholen Covid na heropstart.docx 
www.leuven.go-clb.be - clb.tienen@g-o.be  

Wat gebeurt er wanneer een leerling positief testte op Covid-19? 
 
Het callcenter informeert het CLB 
CLB identificeert samen met de school de 3 risicogroepen 
 

      identificeren van 3 groepen:        

callcenter 
 

  

 

hoog risico         

  CLB  school  laag risico         

      anderen          

                

                

 hoog risico contacten    laag risico contacten      anderen       

                      

 ouders worden opgebeld door CLB  

school beslist op welke wijze gecommuniceerd 
wordt  communiceren niet verplicht   

 ouders krijgen ook een brief    CLB voorziet brief voor ouders     wel advies om brief mee te geven 

                CLB voorziet brief    

 14 dagen thuisisolatie    kinderen komen wél naar school          

 met zelfmonitoring                   

 bij symptomen: contact huisarts en test                     

 
Wat zijn hoog risico contacten in een schoolcontext? 
Een persoon die meer dan 15 minuten in dezelfde ruimte was met een COVID-19 patiënt, waarbij niet steeds een afstand van 1,5 m werd gerespecteerd (tenzij er 
een scheiding was door een wand uit plexiglas) en/of waarbij voorwerpen werden gedeeld.  
In een context waar leerlingen op een vaste plaats zitten, de personen die eventueel (met < 1,5 m afstand) naast/vóór/achter het bevestigd geval zitten worden als 
hoog-risico contact beschouwd. 
In de context waar leerlingen in eenzelfde ruimte zijn zonder vaste plaatsen, alle personen in dezelfde contactbubbel als hoog-risico contact beschouwd worden 
(bijv. kleuters die in een klaslokaal opgevangen worden). 
Een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een COVID-19 geval (bijv. gevecht op de speelplaats) 

http://www.leuven.go-clb.be/
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Een persoon die in direct contact (rechtstreeks van een persoon tot persoon, niet via bv. voorwerpen) is geweest met excreties of lichaamsvloeistoffen van een 
COVID-19 geval. Denk hierbij aan kussen (al dan niet op de mond), direct contact met speeksel of neussecreties bij hoesten of niezen en direct contact met braaksel; 
 
Wat zijn laag risico contacten in een schoolcontext? 
Een persoon die minder dan 15 minuten ‘face tot face’ contact had met een COVID-19 patiënt binnen een afstand van 1,5 meter.  
Een persoon die zich in dezelfde ruimte bevond met een COVID-19 patiënt, maar daarbij minder dan 15 minuten binnen een afstand van 1,5 meter. Dit geldt voor 
alle leerlingen die op een vaste plaats zitten in hetzelfde lokaal als het bevestigd geval, met uitzondering van de eventuele rechtstreekse buren binnen de 1,5 m die 
als hoog-risico contact beschouwd worden. 
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