
Magenta@Coronabundel nr.5 dd. 4 april 2020    

Deze overzichtsbundel brengt info samen die nuttig is voor ouders van een zorgenkind. We 

baseren ons hiervoor vooral op websites en nieuwsbrieven van overheidsinstanties en en-

kele kernorganisaties. We vragen hen waar nodig om verduidelijking en aanvulling van ont-

brekende informatie op hun website, zodat je bij doorklikken steeds de meest recente infor-

matie vindt. 

Elke week doen we met het Magenta-team een check van beschikbare informatie en dan 

corrigeren of vervolledigen we de bundel. Je vindt de recentste versie steeds op  

www.magentaproject.be  
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1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE MAATREGELEN 

• Officiële corona website Vlaanderen met bundeling van informatie en telefoonnummers 

• Officiële corona-website België met meest recente overzicht van de maatregelen 

• Advies over (verzorging van) besmette/zieke mensen/kinderen thuis 

• Meertalige informatie over Corona 

• Informatiepagina van het Agentschap Opgroeien voor ouders: https://www.op-

groeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus 

• Richtlijnen voor mantelzorgers in de thuissituatie:  

2. INFORMATIE OVER OPVANG VAN DE KINDEREN 

2.1. ALGEMEEN 

Zie website Opgroeien – vooral rubriek “Opvang” 

2.1.1. OPVANG BIJ DE GROOTOUDERS WORDT AFGERADEN 
info 3 april 

 

 

https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronacrisis-door-uitbraak-van-covid-19/tegemoetkomingen-voor-particulieren-tijdens-de-coronacrisis
https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20200311_coronavirus_conseils%20patients%20entourage_NL.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info
https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus
https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus
https://www.mantelzorgers.be/Documents/Richtlijnen%20Corona_mantelzorg%2020200319.pdf?csf=1&e=vIAEjO
https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus
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2.1.2. OPVANG BIJ ONTHAALOUDERS EN KINDERDAGVERBLIJVEN BLIJFT MOGELIJK 
(Een greep uit de informatie 4 april 2020 7u)  
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2.2. OPVANG OP SCHOOL BLIJFT MOGELIJK IN BEPAALDE OMSTANDIGHE-

DEN-NA DE PAASVAKANTIE 

(4 april 7u15) 

 

Volg de stand van zaken op via https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ou-

ders#Hoe_lang_lessen_opgeschort en https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/preteaching-

nieuwe-leerstof-informatie-ouders 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#Hoe_lang_lessen_opgeschort
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#Hoe_lang_lessen_opgeschort
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/preteaching-nieuwe-leerstof-informatie-ouders
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/preteaching-nieuwe-leerstof-informatie-ouders
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2.3. OPVANG TIJDENS DE PAASVAKANTIE 

Het algemene principe blijft dat ook in de paasvakantie de kinderen zoveel mogelijk thuis 

worden opgevangen.  

Er zijn regelingen vanuit onderwijs, de lokale besturen en VAPH. Voor sommige regelingen is 

de leeftijd van 14 jaar van belang, voor andere niet. Ook de mogelijkheid van busvervoer kan 

verschillen. 

We verwijzen hiervoor naar de aparte nota contactbubbels en paasvakantie. 

2.4. OPVANG/ONDERSTEUNING VAN VOORZIENINGEN EN DIENSTEN VAN 

VAPH 

Basisinformatie van het VAPH over aanbod van de voorzieningen 

We gaan op sommige zaken wat nader in vanuit mogelijke bubbelwissels in de aparte nota 

Contactbubbels-Paasvakantie. 

Exacte kopie van de volledige pagina op 3/4/2020, met in rood enkele bepalingen voor ouders van kinderen en jongeren (deels 
nieuw nav beslissingen 1 april 2020) 
 
Waar moet ik rekening mee houden als ik gebruik maak van een dienst of voorziening van het 
VAPH? 

De volgende maatregelen zijn van kracht in de voorzieningen voor personen met een handicap: 

• Er blijft een algemeen bezoekverbod gelden in de voorzieningen voor personen met een han-
dicap.   

• Alle personen die normaal gezien in een voorziening verblijven, maar die in het kader van de 
coronacrisis thuis opgevangen konden worden, werden al eerder thuis opgevangen. Ze kun-
nen alleen opnieuw worden opgenomen in de voorziening als hun integriteit of die van hun 
context in het gedrang komt, op voorwaarde dat ze dan de volledige verdere duur van de 
maatregelen in de voorziening verblijven. 

• Personen die nu voltijds opgevangen worden in de voorziening, blijven in de voorziening, en 
kunnen niet wisselen tussen thuis en de voorziening. 

• Als het netwerk de persoon vanaf een bepaald moment wel thuis zou kunnen opvangen, tot 
het einde  van de maatregelen, dan kan een eenmalige transfert naar huis gebeuren onder 
volgende voorwaarden:  

o De voorziening en het gezin maken samen de inschatting dat opvang thuis mogelijk 
is, rekening houdend met het besmettingsrisico voor personen in de thuissituatie die 
tot de risicogroepen behoren.  

o Het ophalen gebeurt buiten de gebouwen van de voorziening en volgens de regels 
van social distancing. 

o Een heropname is alleen mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden, namelijk als de 
integriteit van de persoon met een handicap in het gedrang komt. De persoon blijft 
dan tot het einde van de maatregelen in de voorziening.  

• Bij een heropname zal de voorziening de nodige voorzorgsmaatregelen treffen. De voorzie-
ning kan beslissen om eerst over te gaan tot een periode van 7 of 14 dagen isolatie, en de 
temperatuur zal regelmatig genomen worden.  

• Kinderen die opgenomen zijn in een multifunctioneel centrum (MFC) na beslissing van de 
jeugdrechter, moeten uiteraard verder in het MFC verblijven. 

https://www.vaph.be/faq/waar-moet-ik-rekening-mee-houden-als-ik-gebruik-maak-van-een-dienst-voorziening-van-het-vaph
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• Nieuwe opnames worden uitgesteld, behalve als de integriteit van de persoon met een handi-
cap of zijn context in het gedrang komt. Voor kinderen en jongeren is er geen opnamestop, 
maar als ze worden opgenomen, blijven ze tot het einde van de maatregelen in de voorzie-
ning. 

• Schoolgaande kinderen kunnen verder gebruik maken van de opvang in het onderwijs. Voor 
de modaliteiten verwijzen we naar de richtlijnen van het beleidsdomein Onderwijs. Kinderen 
die deelnemen aan het onderwijs, worden zoveel mogelijk gescheiden gehouden van andere 
kinderen. 

• Vrijwilligers die instaan voor de dagelijkse zorg en ondersteuning moeten dezelfde hygiëni-
sche regels volgen als het personeel. Vrijwilligers bieden ondersteuning aan meerdere bewo-
ners, en niet alleen aan het eigen familielid. Het is de directie die beslist welke vrijwilligers no-
dig zijn voor de dagelijkse zorg en ondersteuning.  

• Activiteiten buiten de voorziening kunnen niet doorgaan (zwemmen, uitstappen ...). Ook is het 
mogelijk dat het dagbestedingsaanbod worden aangepast. 

• Kampactiviteiten kunnen niet doorgaan, noch in het binnenland, noch in het buitenland. 

• Kortdurende opvang is niet mogelijk. Als noodopvang noodzakelijk is, moet de betrokkene tot 
het einde van de maatregelen in de voorziening blijven en kan die tussentijds niet naar huis. 
Voor personen in kortverblijf die opnieuw thuis opgevangen kunnen worden, is een eenmalige 
transfer naar huis mogelijk. Deze persoon kan gedurende de maatregelen niet terugkeren in 
kortverblijf. Personen in kortverblijf voor wie een uitstroom gepland is in deze periode en een 
eenmalige terugkeer naar huis niet mogelijk is, kunnen langer in het kortverblijf opgenomen 
blijven, ook al wordt het quotum van 60 dagen aan kortverblijfdagen dan overschreden. De 
maximale bijdrage, in zoverre van toepassing (dus niet bij het stelsel van woon- en leefkos-
ten), blijft wel van kracht. (In de laatste infonota voor professionelen staat hierover andere in-
formatie. Die zal bij een update van de infonota aangepast worden.) 

• Een verblijf in een ODB-unit mag de maximale termijn overschrijden om transfers van perso-
nen te vermijden. 

• Een jongere opgenomen in crisisopvang kan wel heropgenomen worden door de oorspronke-
lijke voorziening om te voorkomen dat de crisiscapaciteit dichtslibt. Beide voorzieningen be-
spreken hoe een veilige transfer kan gebeuren. 

• De dagcentra en schoolvervangende en schoolaanvullende dagopvang van multifunctionele 
centra (MFC) worden gesloten. Er wordt een uitzondering voorzien als beide ouders of de al-
leenstaande ouder van een gebruiker werkt in de zorgsector of een andere cruciale sector. 
Het is mogelijk dat verschillende dagcentra of MFC’s in de regio samen opvang organiseren 
op één locatie. Er wordt geen vervoer georganiseerd. Als de opvang thuis een overbelasting is 
voor de ouders, kan ingezet worden op psychosociale begeleiding en individuele ondersteu-
ning. Als dat geen voldoende oplossing biedt, moet overgegaan worden tot voltijdse opvang.  

• Begeleid werken kan niet doorgaan. 

• De activiteiten in zorgboerderijen gaan niet door.  

• Alle begeleidingen met face-to-facecontacten en huisbezoeken worden stopgezet. De dien-
sten zullen wel trachten om begeleidingen vanop afstand te doen, bijvoorbeeld door te bellen, 
te chatten of via videobegeleiding. In uitzonderlijke situaties kan een rechtstreeks cliëntcontact 
plaatsvinden (bij voorkeur op de dienst, indien nodig thuis) maar dan moeten de nodige voor-
zorgsmaatregelen genomen worden om besmetting te voorkomen. 

• Praktische ondersteuning aan huis door vergunde zorgaanbieders gaat verder. Zij nemen de 
nodige voorzorgsmaatregelen om besmetting te voorkomen. 

• De groepsactiviteiten en individuele begeleidingen van de diensten voor vrijetijdszorg gaan 
niet door. De diensten zullen wel trachten om begeleidingen vanop afstand te doen, bijvoor-
beeld door te bellen, te chatten of via videobegeleiding. 

VAPH  Informatie voor budgethouders (PAB of PVB)  

Basispagina VAPH naar aanleiding van Corona: https://www.vaph.be/maatregelen-corona-

personen-met-handicap 

 

https://www.vaph.be/faq/alle?tid=All&faqcat=2264
https://www.vaph.be/maatregelen-corona-personen-met-handicap
https://www.vaph.be/maatregelen-corona-personen-met-handicap
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3. ONDERSTEUNING THUIS 

3.1. OPPASHULP/BABYSIT 

Info website Opgroeien 3 april 

 

Babysit via Gezinsbond: geen nieuwe aanvragen meer mogelijk (voorlopig tot 19 april) 

Een vrijwilliger kan niet de uitgebreide vrijwilligersverzekering krijgen als het gaat om kinder-

oppas. 

Bij de diensten voor oppashulp is de situatie zeer verschillend naargelang regio/organisatie. 

Op sommige plaatsen kan je nog iemand aanvragen; op andere plaatsen niet. Het loont toch 

de moeite om een dienst in je buurt te contacteren als je ademruimte wilt. Er wordt voor-

rang gegeven aan gezinnen die het het meest nodig hebben en waar het risico op besmet-

ting laag is. Adressen van diensten voor oppashulp  

Organisaties voor opvang zieke kinderen/kinderen met handicap waar het nog kan aange-
vraagd worden (niet volledige lijst) 

• i-mens  

• OEF West-Vlaanderen  

3.2. (PRAKTISCHE) HULP THUIS 

3.2.1. MET INZET VAN DIENSTENCHEQUES: BEPERKT AANBOD 

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/welke 

(4 april 9u15) 

De situatie is zeer verschillend naargelang regio/organisatie. Op sommige plaatsen blijft de 

dienst aangeboden; op andere plaatsen niet. Het loont toch de moeite om een dienst in je 

buurt te contacteren als je wat ademruimte wilt. 

 

https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus/het-mogelijk-om-thuisopvang-te-laten-doen-door-iemand-van-buiten-het-gezin
https://nieuws.gezinsbond.be/coronavirus-gezinsbond-annuleert-alle-activiteiten-al-zeker-tot-en-met-3-april
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wp-content/uploads/2020/04/Verzekering-Corona.pdf
https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/thuiszorg/diensten-voor-oppashulp/adressen
https://www.i-mens.be/thuisoppas-zieke-kindern-faq-covid-19
http://www.familiezorg-wvl.be/oef.aspx
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/welke%20(4
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/welke%20(4
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3.2.2. HULP VANUIT DIENST GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP BLIJFT NOG 

MOGELIJK 

In principe blijft dit mogelijk maar de diensten moeten prioriteiten stellen en bijzondere 

maatregelen volgen. Vermeld bij contact met een dienst dat je (voltijds) zorg draagt voor 

een kind met extra zorgnoden en specifieer welke hulp je nodig hebt. 

Overzicht organisaties 

3.2.3. HULP VIA HET SYSTEEM VAN BIJKLUSSEN.  

Dit gaat om heel uiteenlopende diensten waarvan ook de prijs erg kan verschillen. De hulp is 

mogelijk op 3 manieren: via verenigingswerk, van burger-aan-burger, en vanuit een deeleco-

nomieplatform. De laatste 2 maken het makkelijk om zelf persoonlijke hulp in te schakelen: 

• diensten van burger aan burger  

• door FOD erkende deeleconomieplatformen: 
bijvoorbeeld https://www.helpper.be/nl/corona/: verbindt hulpvragen met aanbod 
(het gebruik van het platform is in deze coronatijden gratis; de prijs van de hulp is af-
hankelijk van de aanbieder) 

3.2.4. HULP VAN VRIJWILLLIGERS NAV CORONA 

Er zijn heel wat initiatieven waar je hulp kunt vragen als het thuis moeilijk is. Aarzel niet om 

je vragen te stellen? Wil je dat er iemand boodschappen gaat doen? Even belt of videocon-

tact opneemt om met de kinderen te spelen/een leuk moment te bezorgen of met jou te 

praten?  En omgekeerd: je vindt er soms ook ideeën om je kinderen te laten helpen (bvb te-

kening maken).   

• Overzicht van initiatieven per gemeente/stad: Vlaanderen helpt 

• Match van hulpvragen met vrijwilligers in de buurt: Covid Solidarity  

• Vrijwilligersplatform van Helpper https://www.helpper.be/nl/corona/ (extra checken 

of de vrijwilliger het gratis doet). 

Bestaande vrijwilligerswerkingen die het administratief mogelijk maken om als persoon de 

hulp van een vrijwilliger in te roepen, blijven actief. Meestal op basis van een zelf afgespro-

ken vergoeding voor de vrijwilliger, en een vergoeding voor de organisatie die verzekering en 

administratie voor de vrijwilliger in orde brengt: 

- VFG: https://www.vfg.be/zorg-en-ondersteuning/vrijwilligersservice  
- Ado Icarus: http://www.vrijwilligerswerking.be/   
- SOS (Samen op Stap) Vrijwilligers van KVG: https://kvg.be/je-vrijwilligers-verzekeren-

en-vergoeden/  

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Contactgegevens%20diensten%20voor%20gezinszorg.pdf
https://www.bijklussen.be/nl/diensten-van-burger-aan-burger.html
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/127-deeleconomie-lijst-erkende-platformen-20190509.pdf
https://www.helpper.be/nl/corona/
https://www.vlaanderenhelpt.be/de-gemeente-aan-zet
https://www.covid-solidarity.org/nl.html
https://www.helpper.be/nl/corona/
https://www.vfg.be/zorg-en-ondersteuning/vrijwilligersservice
http://www.vrijwilligerswerking.be/
https://kvg.be/je-vrijwilligers-verzekeren-en-vergoeden/
https://kvg.be/je-vrijwilligers-verzekeren-en-vergoeden/
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4. ALS JE ADVIES/HULP/EEN LUISTEREND OOR NODIG HEBT 

4.1. HULP VANUIT VERTROUWDE OMGEVING VRIENDEN/FAMILIE 

Bel/WhatsApp/Facetime met familie/vrienden. 

Een overzicht van middelen en digitale platformen om contact te houden met je omgeving 

(rubriek 1) vind je bij SAM 

4.2. HULP VANUIT VERTROUWDE PROFESSIONELE SETTINGS 

Blijf de professionelen en diensten met wie je  een goed contact heb aanspreken. 

De meeste welzijn- en zorgdiensten hebben hun ondersteuningsaanbod ondertussen wat an-

ders georganiseerd. Huisbezoek en bezoek aan hun kantoor is in principe niet meer mogelijk 

maar is vaak vervangen door andere manieren (bellen, chatten, skypen,…)  

Aarzel niet om hen te contacteren voor hulp of advies. Denk aan je huisarts, begeleiders van 

je kind thuis of op school, maatschappelijk werker van je ziekenfonds of gemeente, …. 

4.3. BIJ WELKE INSTANTIES KAN JE TERECHT ALS HET THUIS TE ZWAAR 

WORDT 

Kan je onvoldoende of niet terecht bij bekenden (zie 4.1 en 4.2) dan kan je beroep doen op 

verschillende algemene chat/telefoon/en maildiensten. Kijk eventueel eerst nog even onder 

4.4 (lotgenoten/ervaringsdeskundigen) en 4.5 (verenigingen in domeinen handicap of man-

telzorg). 

• CAW: gratis bellen op 0800 13 500, chatten, mailen 

• Tele onthaal: gratis en anoniem bellen (24/7) op telnr. 106  of chatten tijdens be-

paalde uren 

• JAC (voor kinderen en jongeren): bellen, mailen, chatten 

• Awel (voor kinderen en jongeren) gratis telefoneren op nr. 102 of via chatten of mai-

len 

• De Opvoedingslijn: anoniem bellen op nr. 078/150010 of mailen met een deskundige 

van Kind en Gezin  

• CLB chat voor vragen van ouders en kinderen 

• Teleblok opent uitzonderlijk zijn chat van 18 uur tot 23 uur voor een luisterend oor 

voor iedereen, niet alleen voor studenten. 

• Tips en noodnummers bij conflicten in het gezin en als het uit de hand loopt 

https://www.onlinehulp-vlaanderen.be/online-in-coronacrisis/?utm_source=Nieuwsbrief+SAM&utm_campaign=b86370442c-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_18_01_53&utm_medium=email&utm_term=0_cebed66179-b86370442c-79582545
https://www.caw.be/contacteer-ons/#bel
https://www.tele-onthaal.be/?gclid=EAIaIQobChMI2_2_5ZGw6AIVls13Ch2gQgmpEAAYASAAEgJdsfD_BwE
https://www.caw.be/jac/
http://www.opvoedingslijn.be/
https://www.clbchat.be/
https://www.teleblok.be/chat/chat-met-teleblok
https://www.slachtofferzorg.be/poster-1712-omgaan-met-conflicten-tijdens-de-coronacrisis
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• Overzicht Corona hulplijnen van Groeimee  

• Overzicht van hulpchatlijnen van Steunpunt Mens en Samenleving (SAM) 

 

4.4. HULP VAN ERVARINGSDESKUNDIGEN 

Er zijn heel wat lotgenoten- en zelfhulpgroepen waar ouders ervaringen en tips kunnen uit-

wisselen.  

Het Trefpunt Zelfhulp bundelt het Corona-aanbod van diverse verenigingen en organisaties 

op http://www.zelfhulp.be/actueel/overzicht-lotgenotencontact-in-tijden-van-corona 

Je kan net als anders een lotgenotengroep vinden via de databank van Trefpunt Zelfhulp. 

4.5. HULP VAN VERENIGINGEN VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING EN  

VAN MANTELZORGORGANISATIES IN CORONATIJD 

Ben je al lid van een vereniging? Kijk eens op hun website wat zij momenteel aanbieden.  

Je kan in elk geval terecht bij  

• Gezin en Handicap bereikbaar voor vragen via telefoon en mail 

• Samana: mantelzorgtelefoon en boodschappenlijn 
 

Initiatieven voor mensen met beperking om contact met anderen te faciliteren: 

• https://www.vfg.be/compagnons-vanuit-ons-kot een initiatief waarbij VFG mensen 
met elkaar in contact brengt die willen bellen, schrijven en/of mailen. Voor mensen 
met en zonder beperking. Je hoeft geen lid te zijn. 

• https://kvgbuddy.be/#/ Buddywerking, waarbij KVG mensen matcht op basis van ge-
deelde interesses; blijft actief via mail en telefoon. 

 

5. BLIJF IN JE KOT: VAN OVERLEVEN TOT FIJNE TIJD 

5.1. PRATEN MET JE KIND OVER CORONA 

• Tips van Groeimee  

• Tips op website onderwijs 

• Uitleg in eenvoudige taal: verhaaltje Eline Claeys, verhaaltje de wegwijzer (in vele ta-

len) en andere suggesties op Groeimee 

• Tips van PraxisP voor kinderen en jongeren met autisme 

 

 

https://www.groeimee.be/corona-digitale-hulplijnen
https://www.samvzw.be/nieuws/chathulplijnen-op-volle-toeren-door-coronacrisis
http://www.zelfhulp.be/actueel/overzicht-lotgenotencontact-in-tijden-van-corona
http://www.zelfhulp.be/
http://www.gezinenhandicap.be/
https://www.samana.be/samana-staat-aan-je-zijde/:
https://www.vfg.be/compagnons-vanuit-ons-kot
https://kvgbuddy.be/#/
https://www.groeimee.be/praten-over-het-coronavirus
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus
https://www.youtube.com/watch?v=VADCv4FOPwA
https://dewegwijzer.org/hallo-ik-ben-corona/
https://www.groeimee.be/corona-nog-meer-over-praten-met-je-kind
https://ppw.kuleuven.be/PraxisP/bundeling-tools-ouders-autisme-corona.pdf
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5.2. PSYCHISCH WELZIJN EN OMGAAN MET STRESS IN CORONATIJDEN 

• Corona-pagina van PraxisP – Praktijkcentrum Faculteit Psychologie en Pedagogische 

wetenschappen – kijk zeker ook bij doelgroepspecifieke informatie met o.a de Zelf-

hulpgids voor gezinnen en Tools en tips voor (ouders van) kinderen en jongeren met 

autisme 

• Tips van Gezinsbond om met onzekerheid om te gaan 

• Tips voor omgaan met conflicten in het gezin en noodnummers als het uit de hand 

loopt 

5.3. THUISWERK COMBINEREN MET OPVANG KINDEREN 

• Structuur bieden aan je kinderen: structuurkaarten van Klasse 

• Structuur bieden aan kinderen en jongeren met autisme (PraxisP) 

• Tips van UCLL  

• Tips van Groeimee  

5.4. SCHOOLWERK EN EDUCATIEVE TIPS 

• Kijk naar de website van de school van uw kind 

• Tips vanuit VCLB: tips voor kleuters, lagere school, secundair 

• Tips Groeimee  rubriek ‘educatief materiaal’ 

5.5. TIPS VOOR ACTIVITEITEN/ORGANISATIE THUIS – KINDEREN/GEZIN 

5.5.1. VOOR OUDERS VAN KINDEREN MET EXTRA ZORGNODEN 

 

• kinderen met verstandelijke beperking: Tips uit Nederland  

• dove en slechthorende kinderen: https://www.facebook.com/blijfinjekotmetvgt/ 

• kinderen met psychische moeilijkheden en/of ontwikkelingsstoornis : tips op KlasCe-

ment (gratis registreren als ouder) 

• kinderen met autisme: Tools/tips PraxisP  en ideeën om thuis bezig te blijven: toe-

risme voor autisme ( ook bruikbaar voor andere kinderen met extra zorgnoden) 

5.5.2. ALGEMENE CORONATIPS 

• Samen spelen vanop afstand (Mintlab KU Leuven) 

• Tips van Groeimee 

• Gezinsbond: Dossier Gezinsleven tijdens de coronacrisis en Goedgezinde tips  

• Hulp voor ouders bij thuisopvang van KlasCement 

• Voor tieners: https://www.watwat.be/corona 

• Uit met vlieg nu vol tips voor thuis 
 

https://ppw.kuleuven.be/PraxisP/corona
https://www.goedgezind.be/dossiers/gezinsleven-coronacrisis/coronastress-7-tips-om-met-de-onzekerheid-om-te-gaan/
https://www.slachtofferzorg.be/poster-1712-omgaan-met-conflicten-tijdens-de-coronacrisis
https://www.klasse.be/220141/structuurkaarten-helpen-ouders-met-structuur/
https://ppw.kuleuven.be/PraxisP/bundeling-tools-ouders-autisme-corona.pdf
https://www.ucll.be/research-expertise/thuis-werken-met-kinderen-hoe-pak-je-dat-aan
https://www.groeimee.be/corona-thuiswerken-met-je-kinderen-in-huis
https://www.vrijclb.be/thema/richtlijnen-coronavirus
https://www.groeimee.be/corona-educatief-materiaal
https://www.sheerenloo.nl/corona/corona-101-tips-voor-een-leuke-en-leerzame-dag-met-structuur#quli
https://www.facebook.com/blijfinjekotmetvgt/
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/102518/tips-om-het-stresspeil-bij-kinderen-tijdens-de-coronacrisis-laag-te-houden/?previous
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/102518/tips-om-het-stresspeil-bij-kinderen-tijdens-de-coronacrisis-laag-te-houden/?previous
https://ppw.kuleuven.be/PraxisP/bundeling-tools-ouders-autisme-corona.pdf
https://www.toerismevoorautisme.be/activiteiten-voor-ass/leuke-ideeen-om-thuis-bezig-te-blijven-voor-kinderen-en-volwassenen-met-autisme/
https://www.toerismevoorautisme.be/activiteiten-voor-ass/leuke-ideeen-om-thuis-bezig-te-blijven-voor-kinderen-en-volwassenen-met-autisme/
https://soc.kuleuven.be/mintlab/blog/news/samen-spelen-vanop-afstand/
https://www.groeimee.be/corona-speel-en-doe-tips
https://www.goedgezind.be/dossiers/gezinsleven-coronacrisis/
https://www.facebook.com/groups/232818164521892/
https://www.klascement.net/thema/thuis-leren/?nws=439
https://www.watwat.be/corona
https://www.uitmetvlieg.be/?gclid=EAIaIQobChMIy4PL9L-66AIVhMjeCh3_mwKpEAAYASAAEgI4qPD_BwE
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6. WERK EN FINANCIËLE REGELINGEN 

6.1. GEBRUIK VAN VERLOFSTELSELS 

Bekijk in de eerste plaats met je werkgever welke mogelijkheden er in jouw bedrijf/organisa-

tie zijn om tot een haalbare zorg-werk-leven balans te komen. 

Indien nodig kan je gebruik maken van een verlofstelsel. Neem contact op met je perso-

neelsdienst, vakbond of sociaal secretariaat om te bekijken wat je mogelijkheden zijn. Op 

www.loopbaanmetzorg.be vind je in tool P5 een overzicht van verlofstelsels als je zelf alvast 

een beeld wilt krijgen van wat er kan/niet kan. 

Goed om weten: de Gezinsbond vraagt een bijzonder Corona-verlofstelsel voor ouders van 

kinderen tot 12 jaar en van kinderen met bijzondere zorgnoden. We volgen dit verder op. 

 

6.2. LINKEN NAAR NUTTIGE FINANCIËLE EN FISCALE INFORMATIE  

De hoeveelheid algemene informatie en informatie over tijdelijke werkloosheid, regelingen 

voor zelfstandigen, financiële en fiscale maatregelen is zeer groot. Dat kunnen wij onmoge-

lijk in alles facetten opvolgen 

Wanneer er specifieke regelingen zijn voor gezinnen met een kind met handicap of ernstige 

chronische ziekte willen we dat zeker vermelden. Als u denkt dat u daarvoor een interes-

sante suggestie hebt dan kan u dat melden. 

De Vlaamse overheid bundelt alle informatie op https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-

welzijn/gezondheid/coronacrisis-door-uitbraak-van-covid-19 

De deelpagina over steunmaatregelen voor particulieren is zeker interessant. 

6.2.1. INFO OVER AANVRAAGPROCEDURE ZORGTOESLAG BIJ HET GROEIPAKKET TIJDENS 

CORONA 

(mail van Opgroeien 3/4/2020) 

Wat met gezinnen die een aanvraag zorgtoeslag willen opstarten? 

• Zij kunnen de aanvraag opstarten en ontvangen van Opgroeien twee vragenlijsten 
waarmee we bijkomende inlichtingen opvragen. Meer info over de volledige proce-
dure vinden ouders op: www.zorgtoeslagen.be  Het loont zeker de moeite om daar 
even te gaan kijken. 

• Samen met de ingevulde vragenlijsten ontvangen wij graag: 
o Een diagnose-  en evolutieverslag van de aandoening 

http://www.loopbaanmetzorg.be/
https://www.demorgen.be/nieuws/ouders-vragen-tijdelijk-verlofstelsel-dit-kunnen-ze-niet-lang-volhouden~b05542ec/
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronacrisis-door-uitbraak-van-covid-19
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronacrisis-door-uitbraak-van-covid-19
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronacrisis-door-uitbraak-van-covid-19/tegemoetkomingen-voor-particulieren-tijdens-de-coronacrisis
http://www.zorgtoeslagen.be/
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o Een evolutieverslag van de therapie, die het kind de voorbije 6 maanden 
volgde, met vermelding van de plaats waar de therapie doorgaat, de frequen-
tie en de duur van de therapie. 

o Voor kinderen op schoolleeftijd een attest/ verslag van CLB of school. 

Wat met gezinnen voor wie een aanvraag zorgtoeslag lopende is? 

• Wanneer ouders de vragenlijsten terugsturen en het dossier blijkt onvolledig dan zal 
Opgroeien bijkomende informatie opvragen. Ouders die ons deze informatie niet 
kunnen bezorgen, bv. omwille van de coronacrisis, melden dit best via mail 
aan zoe.info@kindengezin.be . We noteren dat dan in het dossier en wachten tot de 
informatie binnenkomt. Daarbij wel de vraag om ons ons alle documenten in een 
pakket te bezorgen. Van zodra de info binnen is werken we het dossier veder af. 

• De consulten werden, voorlopig al tot 17 april, geannuleerd. Waar mogelijk evalue-
ren we de specifieke ondersteuningsbehoefte o.b.v. de informatie die in het dossier 
aanwezig is. Ouders werden hierover geïnformeerd. Ouders die een consult wensen 
kunnen dit melden via de zoe.info@kindengezin.be . Voor deze gezinnen plannen we 
zodra het kan een nieuwe afspraak in. 

6.2.2. TEGEMOETKOMINGEN EEN AANVRAGEN BIJ DE FOD SOCIALE ZEKERHEID 

Info 4/4/2020 https://handicap.belgium.be/nl/corona.htm 

 

mailto:zoe.info@kindengezin.be
mailto:zoe.info@kindengezin.be
https://handicap.belgium.be/nl/corona.htm
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