
Inspiratiegids

Samen tegen corona
   
Het coronavirus beheerst ons dagelijkse en professionele leven. Met alle informatie 
die op ons afkomt, is het soms moeilijk het overzicht te bewaren. 

Deze gids helpt daarbij: je vindt hier een overzicht van inspirerende campagnes en 
methodieken en een selectie van voorbeelden per doelgroep. Door op de blauwe but-
tons te klikken, word je rechtstreeks doorgestuurd naar de beschreven bron.
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De meest recente info over de maatregelen is steeds te 
vinden op de website www.info-coronavirus.be.
FOD volksgezondheid, Nationaal Crisiscentrum

Twee fiches waarin de richtlijnen van Sciensano overzich-
telijk worden samengevat. Domus Medica

E-learning: sensibiliseren via motiverende boodschappen, 
acties en campagnes. Vlaams Instituut Gezond Leven

Fiches voor huisartsen en patiënten

Webinar ‘sensibiliseren over COVID-19’

www.vlaamselogos.be/samentegencorona

 www.info-coronavirus.be

Poster en flyer ‘Hou je kot gezond’ met vuistregels voor 
een gezond binnenmilieu in coronatijden.
Vlaams Instituut Gezond Leven, Vlaamse Logo’s

Ventilatie en verluchting

Adviserend document: Maatregelen rond ventileren en ver-
luchten tijdens de corona-uitbraak in woningen en publiek 
toegankelijke gebouwen. Agentschap Zorg en Gezondheid

Infographic met tekst waarin duidelijk wordt uitgelegd 
waarom je een mondmasker moet dragen.
Nationaal crisiscentrum

Advies ventilatie

Infographic mondmaskers
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https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://www.domusmedica.be/actueel/nieuw-overzichtelijke-huisartsen-en-patientenfiches
https://www.gezondleven.be/opleidingen/elearning/e-learning-sensibiliseren-over-covid-19-maatregelen
https://www.domusmedica.be/actueel/nieuw-overzichtelijke-huisartsen-en-patientenfiches
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https://www.gezondleven.be/files/gezondheidmilieu/GL_GezondWonen_Vuistregels_Definitief.pdf
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/advies%20ventileren%20en%20verluchten_finaal.pdf
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https://www.zorg-en-gezondheid.be/binnenmilieu
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Wat is contactopvolging of ‘contact tracing’ en hoe gaat 
het in zijn werk? Agentschap Zorg en Gezondheid

Folder over contactonderzoek om betrokkenen in te lichten 
over het contactonderzoek. Agentschap Zorg en Gezondheid

De campagne #voorelkaar wijst op het belang van medewer-
king aan contactopvolging. Agentschap Zorg en Gezondheid

Gratis app die waarschuwt of iemand in nauw contact is 
geweest met iemand die positief testte op het coronavi-
rus. Dit gebeurt anoniem. Vlaamse overheid

Om een antwoord te geven op de vragen van betrokkenen en 
hun contactpersonen over het contactonderzoek, maakte de 
overheid een infographic op. Agentschap Zorg en Gezondheid

Bestel folders en affiches om de Coronalert-app te  
promoten bij het brede publiek of download digitale 
materialen. Vlaamse Logo’s, Vlaamse overheid

Info over contactonderzoek

Folders contactonderzoek

Campagne contactonderzoek

App ‘Coronalert’

Infographic contactonderzoek

Folders en affiches Coronalert

 
  

  

CONTACTONDERZOEK 

AGENTSCHAP
ZORG & 
GEZONDHEID

Meer info op
www.zorg-en-gezondheid.be/covid-19

AGENTSCHAP
ZORG & 
GEZONDHEID

Meer info op
www.zorg-en-gezondheid.be/covid-19

steeds via 02 214 19 19 of sms 8811

ZIEK?
Bel de huisarts als je 

symptomen hebt. 

Blijf thuis (ook je 
huisgenoten) en lijst 

alvast je contacten op.

HUISBEZOEK
Contactonderzoeker komt aan huis, als patiënt of contact telefonisch niet bereikbaar is.

CONTACTONDERZOEKER 
BELT PATIËNT

Hij bevraagt contacten 
tot 2 dagen voor start 

symptomen en deelt ze in 
als hoog of laag risico.

CONTACTONDERZOEKER 
BELT RISICOCONTACTEN

Hoog risico? 
14 dagen in quarantaine 

en koorts meten. 
Laag risico?

Verhoogde waakzaamheid, 
masker dragen, extra attent voor 

hygiëne en afstand bewaren.

SCIENSANO 
DATABANK

De databank 
verbindt de 
patiëntgegevens 
van de huisarts met 
het testresultaat 
van de labo’s. 

Vanuit de databank 
worden patiëntgegevens 

en telefoonnummers 
aangeboden aan het 

contactonderzoek.

Alle info die het 
contactonderzoek 

verzamelt, gaat terug 
naar de databank.

TEST BIJ HUISARTS/ TRIAGEPOST
Huisarts vraagt test aan en meldt de 
patiënt aan het contactonderzoek 
via e-form in zijn softwarepakket.

Huisarts brengt patiënt op de 
hoogte van testresultaat.

LABO ANALYSEERT 
STAAL

binnen 48u na staalname 
(max. streeftijd)

Labo stuurt resultaat naar 
huisarts en contactonderzoek.

CONTACTONDERZOEK 
BIJ COVID-19

Je gegevens worden nooit gedeeld 
met de politie of controlediensten.

CONTACTONDERZOEK
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http://www.vlaamselogos.be/samentegencorona
https://www.zorg-en-gezondheid.be/contactonderzoek
https://vlaamselogos.be/content/contactonderzoek-%E2%80%93-samen-het-virus-vertragen-covid-19
https://www.zorg-en-gezondheid.be/campagne-contactopvolging-bij-covid-19
https://coronalert.be/nl/
https://cdn.nimbu.io/s/yba55wt/assets/Keten-contactonderzoek-A4-staand-v2.pdf
https://vlaamselogos.be/content/coronalert-de-app-die-helpt-bij-contactopsporing
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Concrete tips om in coronatijden om te gaan met angst 
en stress. De tips staan gerangschikt per doelgroep.
Rode Kruis

Tips om als zorgverlener te praten over COVID-19 met 
cliënten uit alle lagen van de bevolking.
Zorgnet-Icuro in samenwerking met andere partners

      

      

Omgaan met stress en angst

Praten met je cliënt

Infofiche die duidelijk weergeeft wat er van je verwacht 
wordt wanneer je getest moet worden op corona en in 
quarantaine moet. Vlaamse Logo’s

Infofiche quarantaine

Met het actieplan ‘Zorgen voor morgen’ wil de overheid de 
veerkracht van de bevolking opkrikken, door te focussen 
op de psychosociale gevolgen van de coronamaatregelen.
Vlaamse overheid

Actieplan Mentaal Welzijn

GEESTELIJKE GEZONDHEID

ISOLATIE EN QUARANTAINE

Platform met tips en oefeningen om goed voor jezelf te 
zorgen. Vlaamse overheid, Vlaams Instituut Gezond Leven

      Platform Check Jezelf

ALGEMENE BEVOLKING
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http://www.vlaamselogos.be/samentegencorona
https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/omgaan-met-stress-in-tijden-van-corona/
https://www.dezorgsamen.be/praten-met-je-client/ 
https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/omgaan-met-stress-in-tijden-van-corona/
https://vlaamselogos.be/content/het-coronavirus-je-moet-quarantaineje-wordt-getest-wat-nu
https://www.zorgenvoormorgen.be/
https://checkjezelf.be/
https://checkjezelf.be/
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MATERIALEN EN BEST PRACTICES

Gratis signalisatie, posters en wallpapers om duidelijke 
richtlijnen te maken voor bezoekers, werknemers, ...
Illustrator Willem Pirquin

      Posters en wallpapers

Specifieke tips en informatie voor zorgverstrekkers over 
eet- en gewichtsproblemen in coronatijden. Eetexpert

Dossier over eetstoornissen

Animatie rond met coronavirus en tabak, bedoeld voor 
wachtzalen en ziekenhuizen. Tabakstop

In ‘Zal een coronavaccin de wereld redden?’ legt Marleen 
Finoulst uit hoe een vaccin werkt. De Maakbare Mens

      

      

Coronavirus en tabak

Webinar ‘Zal vaccin de wereld redden?’

Informatie, adviezen en tips om problemen met alcohol, 
drugs of pillen te voorkomen in tijden van COVID-19.
De DrugLijn

Advies rond alcohol en drugs

ALGEMEEN

ALGEMENE BEVOLKING
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http://www.vlaamselogos.be/samentegencorona
https://www.willempirquin.be/stopcorona/
https://www.willempirquin.be/stopcorona/
https://eetexpert.be/covid-19-dossier-eetexpert/
https://www.tabakstop.be/coronavirus-en-tabak
https://www.demaakbaremens.org/themas/corona/zal-het-coronavaccin-de-wereld-redden/
https://www.druglijn.be/covid-19
https://www.druglijn.be/covid-19


www.vlaamselogos.be/samentegencorona

In Aalst loopt een raamposterproject om buurtbewoners 
meer met elkaar te verbinden in coronatijden.
LDC De Maretak, LDC De Toekomst, LDC De Dendervallei, Ge-
zonde stad Aalst en Logo Dender vzw

Facebookpagina waarop lokale besturen en organisaties 
tips en inspiratie met elkaar delen.
Vlaamse Logo’s

Op het platform VlaanderenHelpt.be worden vrijwillige 
initiatieven van lokale besturen en organisaties verzameld.

Raamposterproject

Inspiratie op Facebook

Vlaanderen helpt

 
CORONAVIRUS  

informeer burgers, patiënten, cliënten

· Voor inspiratie: Facebookgroep ‘Corona-preventie: inspirerende voorbeelden’

· Voor tips en adviezen over het coronavirus: www.info-coronavirus.be
· Voor preventietips en betrouwbare bronnen: www.vlaamselogos.be

INSPIRATIEVOORBEELDEN

Lanaken Bubbelt is een bundeling van initiatieven die 
men in bubbels kan doen in de gemeente.
Lokaal bestuur Lanaken

Lanaken Bubbelt

ALGEMENE BEVOLKING
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http://www.vlaamselogos.be/samentegencorona
https://aalst.be/ldc-de-maretak/buurt-je-mee-aalst-zegget-me-a-roiten
https://www.facebook.com/groups/485725655647911/
https://www.vlaanderenhelpt.be/
https://aalst.be/ldc-de-maretak/buurt-je-mee-aalst-zegget-me-a-roiten
https://www.facebook.com/groups/485725655647911/
https://www.vlaanderenhelpt.be/
https://www.lanaken.be/Lanakenbubbelt/
https://www.lanaken.be/Lanakenbubbelt/
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Infographics over COVID-19 voor personen met een 
beperking: Wat is COVID-19? Hoe kan je het krijgen? Wat 
gebeurt er als je besmet geraakt? ...
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Coronamaatregelen voor personen met een handicap en 
hun netwerk en professionals.
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Naar personen met een handicap

Op maat van mensen met een beperking

Advies voor ondersteuning van mensen met een beperking 
en hun zorgverleners. Inter-Agency Standing Committee (IASC)

Ondersteuning mensen met een beperking

PREVENTIEVE MAATREGELEN

GEESTELIJKE GEZONDHEID

Tips om als zorgverlener te praten over COVID-19 met 
cliënten in een kwetsbare positie.
Zorgnet-Icuro in samenwerking met andere partners

      Praten met je cliënt

Hoe detecteer je en bereik je kwetsbare mensen tijdens 
de coronacrisis? Deze webinar geeft tips en goede prak-
tijken mee.  VAPH, VVSG en Onafhankelijk Leven

Webinar ‘Kwetsbare groepen bereiken’

ALGEMEEN

KWETSBARE GROEPEN
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http://www.vlaamselogos.be/samentegencorona
https://www.dementie.be/themas/coronavirus-en-dementie/corona-op-maat-van-mensen-met-een-beperking/
https://www.vaph.be/maatregelen-coronavirus/personen-met-handicap
https://www.vaph.be/maatregelen-coronavirus/personen-met-handicap
https://vlaamselogos.be/sites/default/files/domain%20editor/Melissa/ONDERSTEUNING%20VAN%20DE%20BEHOEFTEN%20VAN%20MENSEN%20MET%20EEN%20beperking.pdf
https://www.dezorgsamen.be/praten-met-je-client/ 
https://www.youtube.com/watch?v=vAxDbPHT1ac


Een overzicht van initiatieven en tips om kwetsbare 
mensen te blijven bereiken in tijden van Corona.
Steunpunt mens en samenleving (sam vzw)

Dossier met proactief advies om te communiceren met 
jongeren, mensen met een migratieachtergrond en men-
sen in maatschappelijk kwetsbare situaties.
Vlaams Instituut Gezond Leven

www.vlaamselogos.be/samentegencorona

Kwetsbare mensen bereiken

Communiceren met kwetsbare groepen

Tips bij omgaan met slechthorendheid of doofheid bij 
het dragen van mondmaskers. 
Ahosa vzw in Weliswaar (uitgave VAZG)

Veel gestelde vragen door slechtzienden over Covid19.
Brailleliga

Doof in tijden van mondmaskers

COVID-19 en visuele handicap

Artikel over hoe straathoekwerker in coronatijden aan de 
slag gaat om juiste informatie over te brengen. Sociaal.net

Straathoekwerk

INSPIRATIEVOORBEELDEN

Concrete aanbevelingen om hulp te bieden aan mensen 
in armoede. Netwerk tegen Armoede, Samenlevingsopbouw, 
Welzijnsschakels, Welzijnszorg en ATD Vierde Wereld

Aanbevelingen van armoedeorganisaties 

KWETSBARE GROEPEN
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https://www.gezondleven.be/files/nieuws/9-tips-om-te-communiceren-over-COVID-19-maatregelen-naar-3-prioritaire-groepen.pdf
http://www.vlaamselogos.be/samentegencorona
https://www.samvzw.be/nieuws/kwetsbare-mensen-bereiken-tijden-van-corona
https://www.samvzw.be/nieuws/kwetsbare-mensen-bereiken-tijden-van-corona
https://www.gezondleven.be/files/nieuws/9-tips-om-te-communiceren-over-COVID-19-maatregelen-naar-3-prioritaire-groepen.pdf
https://www.weliswaar.be/welzijn-zorg/slechthorend-doof-tijden-van-mondmaskers-wat-nu
https://www.braille.be/nl/over-ons/nieuws/2020/04/covid-19-en-visuele-handicap-veelgestelde-vragen
https://sociaal.net/verhaal/straathoekwerk-weerlegt-broodjeaapverhalen/ 
https://www.netwerktegenarmoede.be/nl/nieuws/2020/armoedeorganisaties-doen-concrete-aanbevelingen-om-hulp-te-bieden-tijdens-corona-crisis
https://www.netwerktegenarmoede.be/nl/nieuws/2020/armoedeorganisaties-doen-concrete-aanbevelingen-om-hulp-te-bieden-tijdens-corona-crisis


Meertalige posters, infofiches en audio van de officiële 
corona-informatie in vreemde talen en gebarentaal.
Federale overheidsdienst Volksgezondheid

Antwoorden op belangrijke vragen zoals ‘Wat doe je als je 
ziek bent?’, ‘Hoe kan je besmetting voorkomen?’
Agentschap Integratie & Inburgering 

www.vlaamselogos.be/samentegencorona

Vertalingen

Meertalige basisinformatie

PREVENTIEVE MAATREGELEN

Foto’s met tekst in zeer eenvoudige taal: Hoe bescherm 
je jezelf?, waar moet je een mondmasker dragen? ...
Centra voor Basiseducatie

Foto’s met tekst in eenvoudige taal

Foto’s met tekst in zeer eenvoudige taal: Mag je op reis? 
Je komt terug van reis, wat moet je doen? ...
Centra voor Basiseducatie

Foto’s met tekst over de regels rond mondmaskers in 
zeer eenvoudige taal.
Centra voor Basiseducatie

Foto’s met regels over reizen

Foto’s met regels over mondmaskers

ANDERSTALIGEN EN LAAGGELETTERDEN
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https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info
https://www.info-coronavirus.be/en/translation/
http://www.vlaamselogos.be/samentegencorona
https://www.info-coronavirus.be/en/translation/
https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info
https://drive.google.com/file/d/1fcgTi6hEJlaPaIaVNwsaTnjEX93zERhT/view
https://www.wablieft.be/nl/corona-in-eenvoudige-taal
https://drive.google.com/file/d/16dB6hTauHsMHt2DyTSMmsGRFqOYJh2Kf/view
https://drive.google.com/file/d/1EWN4we1kEeDQvxP5gduCGh73a8OW4a34/view
http://Regels over reizen
http://Regels over reizen


www.vlaamselogos.be/samentegencorona

Animatiefilmpje in eenvoudige taal over de huidige pre-
ventieve maatregelen.
Wablieft, het centrum voor duidelijke taal

Animatiefilmpje over de regels rond reizen in eenvoudige 
taal: kleurcodes, wat te doen bij terugkomst,...
Wablieft, het centrum voor duidelijke taal

Animatiefilmpje over de regels rond mondmaskers in een-
voudige taal: waar is het verplicht, wie moet het dragen? 
Wablieft, het centrum voor duidelijke taal

Animatiefilmpje in eenvoudige taal

Animatiefilmpje over reizen

Animatiefilmpje over mondmaskers

Animatiefilmpje in eenvoudige taal over contact-
onderzoek: wat is het, hoe werkt het?
Wablieft, het centrum voor duidelijke taal

Filmpje contactonderzoek

CONTACTONDERZOEK

Foto’s met uitleg over contactonderzoek: Wat moet je 
doen? Welke info geef je? Waarom? Voor wie is de info?
Centra voor Basiseducatie

Foto’s met uitleg over contactonderzoek: Wat moet je 
doen? Welke info geef je? Waarom? Voor wie is de info?
Centra voor Basiseducatie

Contactonderzoek: ‘Ben je ziek’?

Contactonderzoek: ‘Had je contact?’

ANDERSTALIGEN EN LAAGGELETTERDEN
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http://www.vlaamselogos.be/samentegencorona
https://www.youtube.com/watch?v=EsgBbnX4Sz4
https://www.youtube.com/watch?v=lzIj0-QUn84&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mRlrcUs0wpg
https://www.wablieft.be/nl/corona-in-eenvoudige-taal
https://www.youtube.com/watch?v=P4IlKDHKq0g
https://drive.google.com/file/d/1EYm620Q-NnF4hyDWo7LP3nLNYthALv1Z/view
https://drive.google.com/file/d/1EYm620Q-NnF4hyDWo7LP3nLNYthALv1Z/view


www.vlaamselogos.be/samentegencorona

Animatiefilmpje in eenvoudige taal over quarantaine: 
wat is het, wat moet je doen en wat mag niet?
Wablieft, het centrum voor duidelijke taal

Animatiefilmpje in eenvoudige taal over isolatie: wat is 
het, wat moet je doen en wat mag niet?
Wablieft, het centrum voor duidelijke taal

Filmpje ‘Wat is quarantaine?’

Filmpje ‘Wat is isolatie?’

ISOLATIE EN QUARANTAINE

Foto’s met uitleg over quarantaine: wanneer moet je in 
isolatie en wat moet je doen?
Centra voor Basiseducatie

Foto’s met uitleg over isolatie: wanneer moet je in isola-
tie en wat moet je doen?
Centra voor Basiseducatie

Foto’s met tekst over quarantaine

Foto’s met tekst over isolatie

ANDERSTALIGEN EN LAAGGELETTERDEN
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http://www.vlaamselogos.be/samentegencorona
https://www.youtube.com/watch?v=EsgBbnX4Sz4
https://www.youtube.com/watch?v=ZQ0ExP0_QXM
https://drive.google.com/file/d/1EYm620Q-NnF4hyDWo7LP3nLNYthALv1Z/view
https://drive.google.com/file/d/175MPh8HGLFR9L2IbQBXj1VuVfvNAPoEk/view
https://
https://


WatWat is een platform dat jongeren in duidelijk infor-
meert over de coronamaatregelen. De Ambrassade samen 
met meer dan 70 andere organisaties

Tips om aan de slag te gaan met een CO2-meter in de 
klas. Agentschap Zorg en Gezondheid

Tips om een goede CO2-meter aan te kopen om in de 
klas te gebruiken. Agentschap Zorg en Gezondheid

Verse lucht in de klas is nog belangrijker in tijden van co-
rona. Lees er hier meer over. Agentschap Zorg en Gezondheid

www.vlaamselogos.be/samentegencorona

PREVENTIEVE MAATREGELEN

Duidelijke informatie

CO2-meter in de klas

CO2-meter aankopen

Binnenmilieu op school

Veiligheidsmaatregelen, draaiboeken, veelgestelde vra-
gen en antwoorden, tips om met kinderen te praten over 
het coronavirus,... Onderwijs Vlaanderen

Vijf experten beantwoorden vragen over de screening 
van de binnenluchtkwaliteit in een klaslokaal, CO2-me-
ting en het belang van ventilatie.  Onderwijs Vlaanderen

Info rond corona en onderwijs

Webinar ventileren op school

KINDEREN EN JONGEREN
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https://www.watwat.be/corona
https://www.zorg-en-gezondheid.be/tips-om-aan-de-slag-te-gaan-met-een-co2-meter-in-de-klas
https://www.zorg-en-gezondheid.be/tips-voor-een-goede-co2-meter
https://www.zorg-en-gezondheid.be/binnenmilieu-op-school
http://www.vlaamselogos.be/samentegencorona
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nl/coronavirus
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/webinar-verluchten-en-ventileren-op-school


Het Joy-platform richt zich tot kinderen en jongeren met 
zowel medische als andere info over het coronavirus.
Belgian Pediatric COVID-19 Task Force

Berichten en activiteiten om kinderen te helpen omgaan 
met stress tijdens de COVID-19-uitbraak.
Inter-Agency Standing Committee (IASC)

Het corona-spel ‘Hoe word ik Corona Kolonel?’ bevat 
leuke videoboodschappen voor en door kinderen.
Vlaamse Vereniging voor kindergeneeskunde

Spel ‘Hoe word ik Corona Kolonel?’

ALGEMEEN

‘Play it safe’-game: kinderen en jongeren leren spelen-
derwijs hoe we het coronavirus kunnen verslaan.
Howest, Imec, Koramix, stad Antwerpen en Stad Kortrijk

Coronapreventie-game

www.vlaamselogos.be/samentegencorona

Vier infographics met tips voor kinderen en jongeren om 
de maatregelen goed op te volgen en te blijven zorgen 
voor zichzelf. Rode Kruis, Awel en WAT WAT

Infographics

Kinderen helpen omgaan met stress

GEESTELIJKE GEZONDHEID

Info voor kinderen en jongeren

KINDEREN EN JONGEREN
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https://www.joy-platform.be/
https://vlaamselogos.be/sites/default/files/domain%20editor/Melissa/BERICHTEN%20%26%20ACTIVITEITEN%20OM%20KINDEREN%20TE%20HELPEN%20OMGAAN.pdf
https://vvkindergeneeskunde.be/coronaspel
https://playitsafe.eu/corona-prevention-game-global/
https://playitsafe.eu/corona-prevention-game-global/
http://www.vlaamselogos.be/samentegencorona
https://www.rodekruis.be/zorgvoorjezelfenelkaar/tips-om-voor-jezelf-te-zorgen/blijf-goed-in-je-vel-zitten-als-kind-jongere/
https://www.rodekruis.be/zorgvoorjezelfenelkaar/tips-om-voor-jezelf-te-zorgen/blijf-goed-in-je-vel-zitten-als-kind-jongere/


Inspiratievoorbeeld: pretpakket voor kinderen uit kwets-
bare gezinnen met als doel de creativiteit te stimuleren.
Huis van het Kind Berlare 

Prentenboek voor kleuters (2,5 tot 4 jaar). Het helpt ouders 
en leerkrachten om de situatie uit te leggen in kindertaal.
Initiatief van kleuterjuf Shana Coudyzer, contact via button

Kleurplaten en knutselpatronen om kinderen spelender-
wijs uit te leggen wat het coronavirus is.
Initiatief van Kathleen Amant

www.vlaamselogos.be/samentegencorona

Pretpakketten

Prentenboek

Kleurplaten

MATERIALEN EN BEST PRACTICES

Nuttige info en antwoorden op veelgestelde vragen over 
corona en de impact op jeugdwerk.
De Ambrassade

Corona en jeugdwerk

KINDEREN EN JONGEREN
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https://www.ocmwberlare.be/huis-van-het-kind-deelt-pretpakketten-uit/
mailto:shana.coudijzer%40campusflx.be?subject=
https://www.amant.be/gratisdownloads/c5ad254e-8dd9-458d-a2ed-7525fac13b1e
http://www.vlaamselogos.be/samentegencorona
https://www.ocmwberlare.be/huis-van-het-kind-deelt-pretpakketten-uit/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/08/31/kleuterjuf-maakt-prentenboek-over-corona/
https://www.amant.be/gratisdownloads/c5ad254e-8dd9-458d-a2ed-7525fac13b1e
https://ambrassade.be/nl/kennis/corona-en-jeugdwerk
https://ambrassade.be/nl/kennis/corona-en-jeugdwerk


Het charter ‘Hoe veilig de draad opnemen als oudere in 
onze samenleving?’ biedt een leidraad voor ouderen en 
organisaties die met ouderen werken.
Vlaamse overheid, Vlaamse Ouderenraad en andere

De actiekaart: ouderen helpen omgaan met COVID-19-
stress is een vertaling van de adviezen die de IASC op-
maakte.
Inter-Agency Standing Committee (IASC)

Wat is de impact van COVID-19 op mensen met demen-
tie? Wat betekent het voor hun mantelzorgers en de pro-
fessionele verzorgers? 
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

www.vlaamselogos.be/samentegencorona

GEESTELIJKE GEZONDHEID

PREVENTIEVE MAATREGELEN

Charter als leidraad

Ouderen helpen omgaan met stress

Impact op mensen met dementie

OUDEREN
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https://www.vlaamse-ouderenraad.be/sites/default/files/inline-files/Charter%20Hoe%20veilig%20de%20draad%20terug%20opnemen%20als%20oudere%20in%20onze%20samenleving_20200831_def_0.pdf
https://vlaamselogos.be/sites/default/files/domain%20editor/Melissa/OUDEREN%20HELPEN%20OM%20TE%20GAAN%20MET%20STRESS%20TIJDENS%20DE%20COVID-19%20UITBRAAK2.pdf
https://www.dementie.be/themas/coronavirus-en-dementie/
http://www.vlaamselogos.be/samentegencorona


Vier vuistregels om voor jezelf te zorgen als je in de zorg- 
of welzijnssector werkt of mantelzorger bent. Met tips per 
vuistregel. Zorgnet-Icuro in samenwerking met andere partners

Deze korte online vragenlijst herkent signalen van over-
belasting bij zorgverleners. Afname: enkele minuten, ano-
niem. Zorgnet-Icuro in samenwerking met andere partners

Een onlinecursus waarbij zorgverleners leren omgaan 
met angst en stress in tijden van corona.
Rode Kruis, de FOD Volksgezondheid en de Vlaamse overheid

Richtlijnen en maatregelen voor zorgprofessionals. Ze 
staan gebundeld per sector.
Agentschap Zorg en Gezondheid

Richtlijnen voor zorgprofessionals

www.vlaamselogos.be/samentegencorona

Zorg voor jezelf: vuistregels

Zorg voor jezelf: de zorgscreener

Online cursus voor zorgverleners

GEESTELIJKE GEZONDHEID

PREVENTIEVE MAATREGELEN

Welke maatregelen zijn van kracht, wat is hun impact en 
wat wordt van de lokale besturen verwacht? VVSG 

Actuele info voor lokale besturen

PROFESSIONELEN
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https://www.dezorgsamen.be/zorg-voor-jezelf/ 
https://www.dezorgsamen.be/zorg-voor-jezelf/#zorgscreener 
https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/e-learning-omgaan-met-stress-en-angst/
https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals
https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals
http://www.vlaamselogos.be/samentegencorona
https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/e-learning-omgaan-met-stress-en-angst/
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/coronavirus-actuele-informatie-en-richtlijnen
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/coronavirus-actuele-informatie-en-richtlijnen


www.vlaamselogos.be/samentegencorona

Acht korte video’s met tips om je rol als zorgzame collega, 
leidinggevende of kwaliteitsmedewerker nog sterker waar 
te maken. Zorgnet-Icuro in samenwerking met andere partners

Zorg voor elkaar: de eerste helper

Een overzicht van vier vuistregels voor leidinggevenden in 
de zorg om voor hun team te zorgen. Met tips per vuistregel. 
Zorgnet-Icuro in samenwerking met andere partners

Webinar voor leidinggevenden in de zorg over de psycho-
sociale belasting van zorgpersoneel. Opgebouwd in 10 mo-
dules. FOD Volksgezondheid

Zorg voor je team: vuistregels

Webinar voor leidinggevenden

Overzicht van info over COVID-19/corona voor gezond-
heidsprofessionals. VIVEL

VIVEL Verbindt

ALGEMEEN

Een overzicht van hulpkanalen op maat van mensen die 
in de zorg- of welzijnssector werken, of mantelzorger zijn.  
Zorgnet-Icuro in samenwerking met andere partners

Overzicht hulpkanalen

PROFESSIONELEN
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http://www.vlaamselogos.be/samentegencorona
https://www.dezorgsamen.be/zorg-voor-elkaar/#eerstehelper 
https://www.dezorgsamen.be/leidinggevenden/ 
https://www.health.belgium.be/nl/webina-cpc 
https://www.vivelverbindt.be/p/richtlijnen
https://www.vivelverbindt.be/p/richtlijnen
https://www.dezorgsamen.be/hulp-nodig/


Contacteer de COVIDlijn van EDiTh met vragen over 
COVID-19 en ergotherapie. Dat kan via e-mail (klik op de 
button hierboven of via tel. 0476 93 60 03. 
Ergotherapie Vlaanderen vzw

Overzichtsdocument van materialen voor intermediairs 
en professionelen over middelen gebruik en COVID-19. 
Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD)

Overzicht VAD

www.vlaamselogos.be/samentegencorona

Infolijn voor ergotherapeuten

Crisisdossier over coronacommunicatie: communicatiema-
teriaal, artikels, bronnen, inspiratie en sectorinformatie.
Kortom, vereniging voor overheids- en socialprofitcommunicatie

Dossier coronacommunicatie

PROFESSIONELEN
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https://www.vad.be/assets/4330
https://www.vad.be/assets/4330
http://www.vlaamselogos.be/samentegencorona
mailto:onzevraag%40ergotherapie.be?subject=
https://www.kortom.be/kennis/9263/dossier-crisiscommunicatie
https://www.kortom.be/kennis/9263/dossier-crisiscommunicatie
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