
 

Magenta@Coronabundel nr.2 dd. 24/3/2020    

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 24 maart 2020 11u40 

 

2.1.2. OPVANG BIJ ONTHAALOUDERS EN KINDERDAGVERBLIJVEN BLIJFT MOGELIJK 
Een greep uit de informatie (24 maart 2020 11u36) 

 

 

 

https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19
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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2.2. OPVANG OP SCHOOL BLIJFT MOGELIJK IN BEPAALDE OMSTANDIGHE-

DEN 

Op 19 maart is de opvang op school verder ingeperkt. Uitgebreide informatie op https://on-

derwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders 

Een greep uit de informatie (24 maart 2020 12u40)

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders
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2.3. OPVANG TIJDENS DE PAASVAKANTIE BLIJFT EEN VRAAGTEKEN 

De huidige maatregelen lopen meestal tot 5 april 2020, de start van de paasvakantie. 

Kampen en groepsbijeenkomsten tijdens de paasvakantie zijn alvast verboden. 

We volgen op in volgende versies 

2.4. OPVANG/ONDERSTEUNING VAN VOORZIENINGEN EN DIENSTEN VAN 

VAPH 

Basisinformatie van het VAPH over aanbod van de voorzieningen 

Informatie op 24/3/2020 om 17u (ongewijzigd sinds 18/3) 

 

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/waar-moet-ik-rekening-mee-houden-als-ik-gebruik-maak-van-een-dienst-voorziening-van-het-vaph
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 

Gezien het principe van zo weinig mogelijk contacten wordt babysit zoveel mogelijk beperkt 

tot de situaties waarin het noodzakelijk is en beperkt tot een vast oppas: zie richtlijn van 

Zorg en Gezondheid van 20 maart. 

Babysit via Gezinsbond: geen nieuwe aanvragen meer mogelijk (voorlopig tot 3 april) 

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 veelal 

voorrang gegeven aan gezinnen die het het meest nodig hebben; niet bij kinderen met Co-

vid-19 (tengevolge van Coronavirus). Adressen van diensten voor oppashulp  

Organisaties voor opvang zieke kinderen/kinderen met handicap waar het nog kan (niet vol-
ledige lijst 24/3/2020): 

• i-mens 

• OEF West-Vlaanderen  

3.2. PRAKTISCHE HULP THUIS 

3.2.1. MET INZET VAN DIENSTENCHEQUES: BEPERKT AANBOD 

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. 

Zie voor updates vóór vrijdag 27/3 eventueel op de centrale website met Corona-informatie 

over dienstencheques  

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 

 

 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/mijd%20-contact-en-nieuwe-groepen-bij-bijvrijwilligerswerk
https://www.zorg-en-gezondheid.be/mijd%20-contact-en-nieuwe-groepen-bij-bijvrijwilligerswerk
https://nieuws.gezinsbond.be/coronavirus-gezinsbond-annuleert-alle-activiteiten-al-zeker-tot-en-met-3-april
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.vlaanderen.be/een-dienstencheque-onderneming-opstarten-en-beheren/maatregelen-dienstenchequesector-tegen-de-verspreiding-van-het-coronavirus
https://www.vlaanderen.be/een-dienstencheque-onderneming-opstarten-en-beheren/maatregelen-dienstenchequesector-tegen-de-verspreiding-van-het-coronavirus
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Contactgegevens%20diensten%20voor%20gezinszorg.pdf
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3.2.3. HULP VAN VRIJWILLLIGERS NAV CORONA 

Er zijn heel wat initiatieven waar je hulp kunt vragen als het thuis moeilijk is. Je vindt er soms 

ook ideeën om je kinderen te laten helpen (bvb tekening maken).  

• Overzicht van initiatieven per gemeente/stad: Vlaanderen helpt 

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

• Hulp in je buurt https://www.helpper.be/nl/corona/: matcht zoekvragen met vrijwil-

lig aanbod (gratis) 

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 vind je bij SAM 

4.2. HULP VANUIT VERTROUWDE PROFESSIONELE SETTINGS 

Blijf de professionelen en diensten met wie je vroeger 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 chat/telefoon/en maildiensten. 

• 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 

https://www.vlaanderenhelpt.be/de-gemeente-aan-zet
https://www.covid-solidarity.org/nl.html
https://www.helpper.be/nl/corona/
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/
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• 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 voor conflicten in het gezin en noodnummers als het uit de hand loopt 

• Overzicht hulplijnen van Groeimee (zie onderaan rubriek “Blijf niet met je vragen zit-

ten!” 

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

4.4. HULP VAN ERVARINGSDESKUNDIGEN 

Er zijn heel wat lotgenoten- en zelfhulpgroepen waar ouders ervaringen, tips en verhalen 

kunnen uitwisselen. Je vindt een lotgenotengroep via de databank van Trefpunt Zelfhulp.  

Zij lanceren ook een oproep aan ouders en verenigingen om hen via een mailtje naar tref-

punt.zelfhulp@kuleuven.be te laten weten wat het aanbod in coronatijd is en zullen deze in-

formatie de komende dagen en weken via hun website verspreiden. 

4.5. HULP VAN MANTELZORGORGANISATIES IN CORONATIJD 

https://www.samana.be/samana-staat-aan-je-zijde/: mantelzorgtelefoon en boodschappen-
lijn 

http://www.lieverthuislm.be/pdf/Coronaenmantelzorg.pdf: tips voor mantelzorgers 

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 Peter Vermeulen: Autisme en het coronavirus 

5.2. OMGAAN MET STRESS IN CORONATIJDEN 

• Algemene tips van het Rode Kruis 

• Tips van Vlaams Instituut Gezond Leven 

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

 

http://www.opvoedingslijn.be/
https://www.clbchat.be/
https://www.teleblok.be/chat/chat-met-teleblok
Tips%20voor%20conflicten%20in%20het%20gezin%20en%20noodnummers%20als%20het%20uit%20de%20hand%20loopt
https://www.groeimee.be/meer-lezen-bij-onze-partners-corona
https://www.samvzw.be/nieuws/chathulplijnen-op-volle-toeren-door-coronacrisis
http://www.zelfhulp.be/
http://www.zelfhulp.be/actueel/oproep-lotgenotencontact-in-tijden-van-corona
mailto:trefpunt.zelfhulp@kuleuven.be
mailto:trefpunt.zelfhulp@kuleuven.be
https://www.samana.be/samana-staat-aan-je-zijde/
http://www.lieverthuislm.be/pdf/Coronaenmantelzorg.pdf
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/meer-lezen-bij-onze-partners-corona
https://petervermeulenblog.wordpress.com/2020/03/17/autisme-en-het-coronavirus-20-tips/?fbclid=IwAR2mEDyYVHofVSMrwLlsOfGmv66ar7oODVgHUMe_bTbZALXHTnONNmw_xCE
https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/omgaan-met-stress-in-tijden-van-corona/
https://www.gezondleven.be/nieuws/gezond-leven-in-tijden-van-corona-7-tips?fbclid=IwAR04qRkcw7TsrXCQxM8JE433T_NTMcdk34Gub80qcMMSJpl_SxqubjCMdw8
https://www.weliswaar.be/welzijn-zorg/coronacrisis-hulplijn-1712-verwacht-toename-van-familiaal-geweld
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5.3. THUISWERK COMBINEREN MET OPVANG KINDEREN 

• Structuur bieden aan je kinderen: structuurkaarten van Klasse 

• Tips van UCLL  

• Tips van Groeimee (rubriek thuiswerk met je kinderen in huis) 

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  zie 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) 

5.5.2. ALGEMENE TIPS 

• Tips van Groeimee (rubriek Speel en doe-tips) 

• Gezinsbond: Dossier Gezinsleven tijdens de coronacrisis en Goedgezinde tips  

• Hulp voor ouders bij thuisopvang van KlasCement 

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

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. 

 

https://www.klasse.be/220141/structuurkaarten-helpen-ouders-met-structuur/
https://www.ucll.be/research-expertise/thuis-werken-met-kinderen-hoe-pak-je-dat-aan
https://www.groeimee.be/meer-lezen-bij-onze-partners-corona
https://www.vrijclb.be/thema/richtlijnen-coronavirus
https://www.groeimee.be/meer-lezen-bij-onze-partners-corona
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://www.groeimee.be/meer-lezen-bij-onze-partners-corona
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
http://www.loopbaanmetzorg.be/
https://www.demorgen.be/nieuws/ouders-vragen-tijdelijk-verlofstelsel-dit-kunnen-ze-niet-lang-volhouden~b05542ec/
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6.2. COMPENSATIES VOOR WIE NIET KAN WERKEN 

Tijdelijke werkloosheid 

• Basisinformatie over tijdelijke werkloosheid op infopagina van Vlaamse overheid,  

• Vraag en antwoord tijdelijk werkloosheid van JobAT (24 maart 2020) 

Regelingen voor zelfstandigen 

• Overbruggingsrecht 

• Corona-Hinderpremie 

• Basispagina met informatie over bijkomende fiscale en sociale maatregelen voor be-

drijven en zelfstandigen 

Uitgebreide informatie van RVA 

6.3. FINANCIËLE EN FISCALE REGELINGEN VOOR PARTICULIEREN 

Basispagina met genomen maatregelen 

Concrete regelingen: 

• Uitstel terugbetaling hypothecair krediet 

• Water- en energiefactuur 

https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/steunmaatregelen-voor-zelfstandigen-en-ondernemers-die-schade-lijden-door-de-coronacrisis#tijdelijke-werkloosheid
https://www.jobat.be/nl/art/tijdelijke-werkloosheid-in-vraag-en-antwoord
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/steunmaatregelen-voor-zelfstandigen-en-ondernemers-die-schade-lijden-door-de-coronacrisis#overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen
https://www.vlaanderen.be/corona-hinderpremie
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/steunmaatregelen-voor-zelfstandigen-en-ondernemers-die-schade-lijden-door-de-coronacrisis#fiscale-maatregelen-naar-aanleiding-van-de-coronacrisis
https://www.rva.be/sites/default/files/assets/chomage/FAQ/Faq_Corona_NL.pdf
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/coronamaatregelen-in-de-privesfeer
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/coronamaatregelen-in-de-privesfeer#uitstel-terugbetaling-hypothecair-krediet
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/corona-maatregelen-voor-waterfactuur-en-energiefactuur

