
Beslisboom  
Sportclubs en verenigingen

Communicatie naar andere leden/ouders

Hoog risico
• Breng leden / ouders op de hoogte van een 

mogelijke besmetting
• Deel geen medische gegevens
• Voorbeeldbrief hoog risico

Laag risico
• Breng leden / ouders op de hoogte van een 

mogelijke besmetting
• Deel geen medische gegevens
• Voorbeeldbrief laag risico

Communicatie met referentiepersoon COVID-19

Hoog risico
• Signalering besmette persoon in club / 

vereniging
• Situatie schetsen 
• Te nemen stappen overlopen

Laag risico
• Signalering besmette persoon in club / 

vereniging

Contactgegevens referentiepersoon COVID-19: 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................

Een persoon besmet met COVID-19 in de club/vereniging? 
Wat met de andere leden?

Besmette persoon was op activiteit van de club/vereniging binnen een tijdspanne van 3 dagen voor  
het begin van de symptomen en 7 dagen erna (of langer indien symptomen langer duren)?

• Geen contacttracing in club/vereniging 
• Geen quarantaine/testing noodzakelijk

Inschatten laag of hoog risico en te nemen 
maatregelen.

JANEE

Verantwoordelijke uitgever: Vzw ELZ West Limburg, Annemie Hendrickx, Koolmijnlaan 86, 3580 Beringen
        Vzw ELZ MidWestLim, Jan Vanheukelom, Koolmijnlaan 86, 3580 Beringen

Communicatie bij besmette persoon in club/vereniging



Beslisboom  
Sportclubs en verenigingen

Besmetting in categorie < 12 jaar

Medespeler <12 jaar = positief

Laag risico
• Geen quarantaine/testing  

noodzakelijk
• Referentiepersoon COVID-19  

verwittigen
• Contact met andere bubbels vermijden*

Trainer/begeleider = positief

Nauw contact met besmette persoon? 
• Afstand van 1,5m niet bewaard gedurende 

minstens 15’ 
• Geknuffeld, gekust, …
• Gezamenlijk vervoer (auto, bus, ..)
• Samen in de kleedkamer, douche

JA

Hoog risico
• Contacttracing in 

club/vereniginig
• Referentiepersoon 

COVID-19 verwit-
tigen en situatie 
schetsen

• Speler/lid/trainer/
begeleider 
° gaat 7 dagen in  
  quarantaine 
° test op dag 5 van  
  quarantaine

NEE

Laag risico
• Geen quaran-

taine/ 
testing  
noodzakelijk

• Referentie- 
persoon  
COVID-19  
verwittigen

• Contact met 
andere bubbels 
vermijden*

Besmetting in categorie >= 12 jaar

Nauw contact met besmette persoon? 
• Afstand van 1,5m niet bewaard gedurende minstens 15’ 
• Geknuffeld, gekust, …
• Gezamenlijk vervoer (auto, bus, ..)
• Samen in de kleedkamer, douche
• Langdurig contact tijdens activiteit: Bv. gevechtssport, dansen, …

JA

Laag risico
• Referentiepersoon COVID-19 verwittigen

1 of meer klachten van deze 4? 
• Koorts, hoesten of ademhalingsproble-

men, verkoudheid EN andere klachten, 
niet goed ruiken of proeven

    

• Terug sporten/
naar vereniging

• 7 dagen verhoog-
de waakzaam-
heid

• Contact met 
andere bubbels 
vermijden*

• Thuis blijven 
zolang besmet-
telijk (7 dagen 
na afname test)

• Huisarts contac-
teren

• Contact met 
huisarts die 
bepaald of test 
noodzakelijk is

• Thuis blijven tot  
resultaat  
bekend is

• Terug spor-
ten/ 
naar vereniging

• Contact met 
andere bubbels 
vermijden* 

Terug sporten/ 
naar vereniging

Thuis blijven zo-
lang besmettelijk  
(7 dagen vanaf eer-
ste dag symptomen)

Test = negatief

• Terug sporten/
naar vereniging

• 7 dagen verhoogde 
waakzaamheid

• Contact met andere 
bubbels vermijden*

Test = positief

• Thuis blijven zo-
lang besmettelijk 
(7 dagen na afna-
me test)

• Huisarts contacte-
ren

 

Hoog risico
• Contacttracing in club/vereniginig
• Referentiepersoon COVID-19 verwittigen 

en situatie schetsen
• Speler/lid/trainer/begeleider 

° gaat 7 dagen in quarantaine 
° test op dag 5 van quarantaine

Test = negatief Test = positief

Test = positiefTest = negatief

 

JANEE

Verantwoordelijke uitgever: Vzw ELZ West Limburg, Annemie Hendrickx, Koolmijnlaan 86, 3580 Beringen
        Vzw ELZ MidWestLim, Jan Vanheukelom, Koolmijnlaan 86, 3580 Beringen

Inschatten laag of hoog risico en te nemen maatregelen.

NEE

*Contact met andere bubbels vermijden
• Wat mag wel: naar school, werk
• Wat mag niet:  

° bezoek familie, vrienden 
° deelname aan wedstrijden

*Contact met andere bubbels vermijden
• Wat mag wel: naar school, werk
• Wat mag niet:  

° bezoek familie, vrienden 
° deelname aan wedstrijden


