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WOORDJE VAN DE LEIDING 

Beste ouders 
 
Jullie hebben het ongetwijfeld al zien passeren op allerhande nieuwskanalen en op 
sociale media: WE MOGEN OP KAMP! Na maanden zonder fysieke KSA-activiteiten 
kijken we hier enorm naar uit en willen we het nodige doen om alle leden een plezant 
maar ook verantwoord en veilig kamp te bezorgen deze zomer. Dit jaar vieren we onze 
feestdagen in Bevel. De leiding kijkt er al enorm naar uit om er een feestelijk kamp van 
te maken! 
 
De kampen gaan immers niet zomaar door. We kregen een algemeen protocol en een 
bijhorend draaiboek waarin de nodige maatregelen uitgelegd staan en ook tips gegeven 
worden rond hoe we die kunnen toepassen op ons kamp. Om deze maatregelen op te 
stellen werd er binnen de jeugdsector samengewerkt met virologen en medische experts. 
De maatregelen zijn gelijklopend binnen alle jeugdbewegingen, vakantieorganisaties, 
speelpleinen… We leggen je hierna de belangrijkste maatregelen uit waar we ons aan 
moeten houden!  
 
We vertrekken met ons hemd op 2 augustus richting ons feestelijk domein. De volle 8 
dagen maken jullie kennis met de jaarlijkse verschillende feestdagen waar enorm veel 
gezongen, gedanst, gelachen wordt en nog zoveel meer.  
 
Op 9 augustus is het de laatste dag van onze geweldige feestdagen. De feestbeesten 
keren dan terug huiswaarts en kunnen hun ouders de dansjes en liedjes laten zien en 
horen.  
 
Normaal gezien was een bezoekdag gepland maar door de omstandigheden kan dit 
jammer genoeg niet doorgaan. Ook zal ons terugkommoment dit jaar op het lokaal niet 
doorgaan. Maar niet getreurd, er zullen voldoende herinneringen online komen. 
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Webinar / vragenuur KSA-kamp  

Dit jaar zijn heel wat veranderingen aanwezig op ons KSA-kamp. Een van deze 
aanpassingen zijn de huisbezoekjes die door Corona niet kunnen doorgaan. Aangezien 
wij het contact met jullie toch wel heel belangrijk vinden, zouden we graag een online 
contactmoment met jullie en jullie kindjes willen voorzien.  
 
Op dit online contactmoment zullen we samen met jullie het kamboekje overlopen en is 
er de kans om vragen te stellen over de verschillende maatregelen. Indien je nog 
persoonlijke vragen hierbij hebt kan je natuurlijk ook apart contact met ons opnemen.  
 
Wij zullen twee momenten organiseren op volgende datums: 
 

  DINSDAG 30 JUNI 2020 om 20U00  

  DONDERDAG 2 JULI 2020 om 20U00 

 
Deze webinars zullen gebeuren via Microsoft Teams, vergeet dit dus zeker niet op 
voorhand te downloaden.  
 
De links om deel te nemen aan één van deze momenten kan u terugvinden in de mail 
of via onze website: https://ksaberlare.be/kamp/webinar-info-kamp-2020 
 
 
Enkele afspraken tijdens de webinar: 

- Gelieve het geluid en evenuteel de camera uit te schakelen 

- Vragen kunnen nagelaten worden in de chat, deze zullen achteraf 
beantwoord worden.  

- Kom zeker 10 minuten op voorhand, we starten stipt om 20U00 

 
Tot dan! 
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Maatregelen 

De maatregelen zijn heel belangrijk om na te leven tijdens kamp. De belangrijkste 
maatregelen zullen hieronder besproken worden. Deze maatregelen zijn ook uitgewerkt 
in een draaiboek dat volledig door ons is geschreven op maat van ons kamp.  
Gezien we de maatregelen volgen, verkleinen we de kans dat er een uitbraak van het 
coronavirus kan zijn op kamp aanzienlijk. Maar jullie spelen daarbij ook een belangrijke 
rol. We willen jullie vragen in eerste instantie de deelnamevoorwaarden goed te lezen 
en na te leven:  

Ø Is/was je zoon en/of dochter ziek vóór de start (minimaal 5 
dagen terugtellen) van het kamp of vertoont hij/zij symptomen 
van COVID-19 (hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, 
diarree, moeilijk ademen)? Dan kan hij/zij helaas niet (meer) 
deelnemen. In dat geval betalen we het inschrijvingsgeld wel 
volledig terug na afgifte van een doktersbewijs.  

Ø Als je zoon en/of dochter tot een risicogroep behoort, is het je 
verantwoordelijkheid als ouder om dat aan te geven in de 
medische fiche en in te schatten of de ziekte door medicatie 
onder controle is en je zoon en/of dochter kan deelnemen. Heb 
je twijfel? Vraag dit dan zeker na bij een dokter en voeg 
vervolgens een attest toe waarbij de arts deelname toelaat. 
Een overzicht van de risicogroepen vind je op het einde van dit kampboekje of  
https://covid-
19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL
%20FINAL.pdf  

Ø In functie van contacttracing houden we aanwezigheidsregisters, 
een contactlogboek en medische fiches voor, tijdens en na het kamp 
bij. We doen dat met de nodige zorg voor privacy.  
 

Als je de zomerplanning van je zoon en/of dochter vastlegt, hou je er best 
rekening mee dat je enige tijd tussen activiteiten met verschillende bubbels laat. Twee 
dagen tussen twee activiteiten laten is het minimum. Medische experts adviseren om een 
week tussen te laten en contact met andere mensen in die week te beperken, zeker als 
die mensen een risicoprofiel hebben. Snel wisselen tussen jeugdactiviteiten – bv. andere 
vakantiekampen, speelplein … wordt dus afgeraden.  
Op kamp zelf is de belangrijkste aanpassing dat we opsplitsen in 
contactbubbels van maximum 50 leden en leid(st)ers. Binnen deze 
bubbels zullen we samen spelen, eten, slapen … Binnen de bubbels 
hoeven we geen afstand te houden en geen mondmasker te gebruiken. 
Dat zorgt ervoor dat we zoals andere jaren leuke activiteiten kunnen 
doen. We moeten wel opletten dat we voldoende afstand houden tot de 
andere bubbel(s). De bubbelverdeling zal er op kamp als volgt uitzien:  
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Bubbel 1: GROEN Bubbel 2: Blauw Bubbel 3: Grijs 
Kabouters en pagadders 
Leiding van deze groepen: 
Benjamin, Zoë, Jelle, 
Edelawit, Justine, Kato, 
Jochen en Freya 
 
Jammer genoeg zal Ruben 
niet meegaan op kamp ☹"#$  

Joro’s, jimmers en sjo’ers 
Leiding van deze groepen: 
Maren, Gilian, Tatiana, 
Sybren, Maarten, Gigi en 
Emily  

Kookploeg: Elke, Tom, 
Bart, Dorine, Joost en 
Annick.  
Volwassenbegeleider 
Geert 

 
Deze bubbels zullen het hele kamp behouden worden en gebruiken we ook om het 
indienen van de bagage vlot en gescheiden te laten verlopen, bij het vervoer naar en 
terug van de kampplaats, op de laatste dagen van kamp die enkel doorgaan met sjo’ers 
en leiding.  

Ø Zitten er twee of meer van jouw kinderen in verschillende 
bubbels? Hou daar dan zeker rekening mee bij het inpakken van 
bagage, meegeven van handbagage … Zorg ervoor dat ze geen 
materiaal moeten delen. En bereid hen hier al wat op voor. Ze 
zullen op kamp zeker wel eens een babbeltje kunnen doen van 
op afstand maar het is belangrijk dat ze die afstand bewaren. 
We maken er zeker op kamp ook de nodige afspraken over.  

Ø We voorzien verschillende tijdstippen voor de verschillende bubbels om de 
valiezen binnen te brengen. Als je kinderen tot verschillende bubbels behoren 
mag je wel voor allemaal samen de valiezen binnenbrengen. De planning voor 
het binnenbrengen van de bagage vind je verder nog terug.  

Ø Als contactbubbel komen we zo weinig mogelijk in contact met externen. Let 
erop dat je op momenten waarop je in contact komt met leden of leiding van een 
bubbel, bv. Als je valiezen brengt, als je jouw kind(eren) afzet of komt ophalen 
…, de nodige basismaatregelen volgt: Hou 1,5m afstand, draag een mondmasker 
en let op handhygiëne. 

 
 
 
 
 
 
We houden bij de activiteiten op kamp ook rekening met volgende aandachtspunten:  

Ø We doen zoveel mogelijk activiteiten buiten, in openlucht het 
risico op besmetting nog te verkleinen. Zorg voor aangepaste 
kledij voor verschillende weersomstandigheden. Wat je best 
allemaal meeneemt op kamp vind je verder in het kampboekje 
nog terug.   
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Ø We beperken het contact met externen maar dit is niet altijd mogelijk, denk 
bijvoorbeeld aan het vervoer van en naar de kampplaats. We 
vragen daarom graag drie mondmaskers (liefst wegwerp) te 
voorzien voor +12-jarige deelnemers. Dit wordt nog eens extra 
aangehaald in de lijst van de bagage.  
 
 

Ø We hebben extra aandacht voor hygiëne:  
§ Handhygiëne is essentieel. 
§ We eten, slapen en wassen ons op aparte momenten en 

reinigen contactoppervlakken tussendoor. 
§ We voorzien zelf extra materiaal. 

 
 

Ø We letten erop dat we voldoende rust inbouwen.  
 

 
Stel dat er toch iemand ziek wordt op kamp, dan volgen we de algemene noodprocedure 
die opgesteld werd. We voorzien een aparte ruimte waar de zieke kan rusten en laten 
een huisarts komen om de zieke te onderzoeken en te kijken of we extra stappen moeten 
ondernemen.  
 

Ø Mocht je kind ziek worden op kamp of we moeten bepaalde 
stappen uit de noodprocedure ondernemen, dan kan het zijn dat we 
je opbellen om je zoon en/of dochter te komen ophalen. Zorg 
ervoor dat je daartoe gedurende het hele kamp de mogelijkheid 
hebt.  
 

Bedankt om deze maatregelen goed door te nemen. Samen zorgen we ervoor dat we het 
virus zo weinig mogelijk kansen geven.  
Heb je ergens vragen rond? Aarzel dan niet om contact op te nemen! 
 
 
 
Benjamin De Winter (Bubbel Groen): 0498/65.92.50 
Emily Roels (Bubbel Blauw): 0476/49.45.10 
OF via mail: hoofdleiding@ksaberlare.be  
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Vertrek & Aankomst 

Vertrek: 
 
Valiezen binnenbrengen: Op vrijdagavond 31 juli kunnen jullie je bagage komen 
indienen op het lokaal. Dit jaar zal dit omwille van Corona iets anders gebeuren, dit zal 
gebeuren aan de hand van de volgende richtlijnen.  
 

1. Kom naar het lokaal met maximaal 2 personen om de bagage van jouw kind af 
te geven. Wij vragen om niet op de parking aan de parochiezaal te parkeren 
maar bv, kerkplein of aan de sporthal.  

2. Draag een mondmasker als je de bagage binnen brengt. Dit geldt voor alle ouders 
en kinderen vanaf 12 jaar. 

3. Volg de aanwezige richtlijnen en richtingspijlen die op het lokaal staan 
aangeduid om de bagage op een correcte manier binnen te brengen.  

4. Kom enkel op het voorziene uur waarop je wordt verwacht. (oudere broers of 
zussen mogen telkens bij het moment meekomen van hun broer/zus). 

o KABOUTERS: Tussen 18u00 en 18u45 

o PAGADDERS: Tussen 19u00 en 19u45 

o JORO’S: Tussen 20u00 en 20u30 

o JIMMERS en SJO’ERS: Tussen 20u45 en 21u15 

5. Breng de medische fiche (in bijlage of downloaden via onze website) ingevuld mee naar 
het lokaal en de identiteitskaart. 

 

Vertrek: Afspraak op zondag 2 augustus aan het station van LOKEREN. Door corona 
worden hier ook enkele extra maatregelen genomen.  
 

1. We zullen vertrekken in de 2 verschillende bubbels. We zullen met deze bubbels 
dan ook afspreken op verschillende tijdstippen.  

o BUBBEL GROEN (kabouters en pagadders): Jullie worden verwacht om 
8u30 aan het station van Lokeren.   

o BUBBEL BLAUW (joro’s, jimmers en sjo’ers): Jullie worden verwacht 
om 9u30 aan het station van Lokeren.  

2. Aan de ouders wordt gevraagd een mondmasker op te zetten vanaf jullie 
aankomen aan het station. Dit geldt eveneens voor de kinderen die zich in de 
blauwe bubbel bevinden.  
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3. Kom naar het station met maximaal 2 personen om jouw zoon of dochter af te 
zetten.  

4. Indien jullie broers en zussen hebben in verschillende bubbels mag je die reeds 
meebrengen bij het eerste vertrek. De leiding van de blauwe bubbel zal reeds 
aanwezig zijn.  

 
Wat neem je mee bij het vertrek? Je uniform heb je zeker aan en je hebt een kleine 
rugzak bij met daarin je lunchpakket, drinkbus, goed humeur,… 

Huiswaarts keren: 
Kabouters, Pagadders, Joro’s & Jimmers: Op zondag 9 augustus wordt gevraagd de 
kindjes af te halen op het kampterrein. Er zal een drive-in worden georganiseerd op het 
kampterrein zelf. Hieronder op het kaartje is duidelijk te zien welke richting jullie 
moeten volgen.  

 
 
Kom jullie zoon of dochter op het voorziene uur ophalen. (oudere broers of zussen 
mogen telkens bij het moment meekomen van hun broer/zus). 

o KABOUTERS: Om 10u00  

o PAGADDERS: Om 11u00 

o JORO’S & JIMMERS: Om 12u00 

ADRES: Netepad 10, 2560 Nijlen (Bevel) 
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Jammer genoeg zal er geen mogelijkheid zijn om het kampterrein te bezoeken waar 
jullie kindjes hebben verbleven. Er wordt dus gevraagd de auto niet te verlaten en jullie 
te houden aan de volgende maatregelen.  
 

1. Jullie kunnen het terrein oprijden langs de ingang zoals aangegeven. Vervolgens 
kunnen jullie door jullie raampje te laten weten wie jullie komen afhalen. Wij 
zullen dan voor jullie je zoon/dochter gaan halen en deze in de auto laten stappen. 
Daarna verlaten jullie het kampterrein langs de uitgang.  

2. Indien het niet mogelijk zou zijn om jullie kinderen te komen afhalen, laat ons 
gerust iets weten! Wij zullen dan samen met jullie zoeken naar een oplossing op 
maat.  

Aankomst Sjo’ers: De sjo’ers komen zondag 11 augustus terug van kamp. Het precieze 
uur en plaats zal nog telefonisch meegedeeld worden. 
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Uitrusting 

Slaapgerief 
 Veldbed/luchtmatras (joro’s, jimmers en sjo’ers liefst veldbedden) 
 Slaapzak  
 Kussen 
 Pyjama 
 Muggenstick 

 
Sanitair gerief 

 Handdoeken  
 Washandje  
 Zeep  
 Shampoo  
 Tandenborstel  
 Tandpasta  
 Bekertje  
 Kam  
 …  

 
Kledij  

 Uniform (hemd + sjaaltje)  
 Broek, short, rok  
 T-shirts (minstens 1 per dag voorzien)  
 Warme truien  
 Regenkledij  
 Ondergoed (voldoende)  
 Kousen (voldoende)  
 Badpak/bikini/zwembroek  
 Sportschoenen  
 Bottines/stapschoenen  
 Zakdoeken (voldoende)  
 Linnenzak 
 … 

 
 

Allerlei  
 Schrijfgerief, briefpapier, postzegels…  
 Eventuele geneesmiddelen (afgeven bij vertrek aan de leiding) 
 Zonnecrème  
 Petje!!!! 
 Drinkbus met naam!!! 
 Lunchpakket voor de 1ste dag 
 Gamel (enkel voor Jimmers en Sjo’ers) 
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 Identiteitskaart àafgeven bij het binnenbrengen van de valiezen! 
 Medische fiche àafgeven bij het binnenbrengen van de valiezen!  
 Bubbel blauw: 3 wegwerp mondmaskers, deze zijn sowieso noodzakelijk op 

openbaar vervoer en in geval van contact met externen.  
 Bubbel groen: Aangezien het gebruik van mondmaskers niet wordt aangeraden 

voor jongere kinderen, moeten deze geen extra mondmaskers voorzien.   

 
Wat nemen we NIET mee !  

 Mobieltje/Smartphones. De sjo’ers kunnen hun GSM meenemen voor de laatste 
dagen, de eerste negen dagen zullen ze deze ook moeten afgeven. De laatste 
dagen zullen ze deze terugkrijgen en mogen gebruiken in beperkte mate. Het is 
echter totaal niet noodzakelijk dit mee te nemen! 

 Drank, drugs en sigaretten  
 Zakmessen en andere wapens  
 Zaklamp 
 Snoep en andere eetbare/drinkbare dingen 

 
Snoepgoed:  
Gelieve uw kind(eren) geen snoepgoed mee te geven, vooral omdat gezorgd wordt dat 
uw kinderen in onze eigen kampbar van alles kunnen krijgen aan een democratisch 
prijsje.  
 
Zakgeld:  
Het geld dient om kaartjes te versturen, snoepjes te kopen, enz. Dit geld kan worden 
overgeschreven via het rekeningnummer van KSA Berlare BE68 7370 1049 4534 met 
de mededeling ‘kampbar naam kind’. Na het kamp zal de overschot van het geld terug 
op jullie rekening worden gestort. Een bedrag van 10 euro is gemiddeld gezien meer dan 
voldoende!  

!!GOUDEN RAAD!! 
Wij raden u ten zeerste aan alle kleren van uw zoon/dochter te naamtekenen. Dit om 

verloren voorwerpen te vermijden. 
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Handen wassen 

Handen wassen zal iets zijn wat we dagelijks een aantal keer zullen moeten doen, 
hygiëne is dan ook extra belangrijk dit kamp. De momenten waarop we onze handen 
zullen wassen zijn de volgende:  
 

• Voor en na een maaltijd, dit betekent ook het vieruurtje 
• Bij het opstaan 
• Voor het slapengaan 

 
Handige Hans toont jullie alvast hoe jullie grondig jullie handen kunnen wassen.  
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Dagindeling 
 

08u00 : Om 8u staan we 
op en beginnen ons klaar 
te maken voor de nieuwe 

feestdag.

08u30: Voor we kunnen 
verder gaan met onze feestdag 
moeten we natuurlijk genoeg 
vitaminen en energie binnen 

krijgen, we gaan dus eerst onze 
maagjes vullen! 

10u00: Iedere dag 
leren we onze nieuwe 
feestdagen kennen en 
beginnen we aan onze 

toffe activiteiten!

12u30: Na al dat 
ravotten zal iedereen 

wel weer honger 
gekregen hebben en 
worden onze magen 
opnieuw gevuld door 

onze fantastische 
keukenploeg!

14u00: Om alles van onze 
feestdag uit te halen amuseren 

we ons nog met meer 
activiteiten.

16u00: Om 16u doen we 
even een rustpauze met 

een hapje en een drankje 
om er dan weer volledig in 

te vliegen.

18u00: Na alle 
activiteiten 

hebben we alweer 
honger en kan ons 

lichaam even 
ontspannen en 

lekker eten, 
gemaakt door 

onze geweldige 
fantastische 

keukenploeg!

19u00: Na de lekkere 
maaltijd is het tijd om 

nog eens goed te dansen 
en te zingen.

Vanaf 21u00: Elke 
groep feestbeesten 
heeft een ander uur 

om het feest te 
verlaten. Voldoende 

nachtrust zorgt 
ervoor dat we 

morgen opnieuw 
klaar zijn voor een 

feestelijke dag!
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Kampplaats 

Dit jaar trekken wij met z’n allen naar de lokalen van Chiro Bevel in Bevel. Vijf jaar 
geleden zijn we hier ook op kamp geweest namelijk ‘Roadtrip’. Het verschil met dit 
jaar zal zijn dat de gebouwen enkel toegankelijk zullen zijn voor bubbel groen en grijs. 
Bubbel blauw zal het kamp volledig doorbrengen in tenten op het terrein. ADRES: 
Netepad 10, 2560 Nijlen (Bevel). Hieronder enkele sfeerbeelden: 
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Post van het thuisfront 

Door corona zal de post dit jaar iets anders verlopen. We gaan jullie dan ook vragen 
eventuele kaartjes en pakketjes reeds af te geven aan de leiding bij het binnenbrengen 
van de valiezen. Hiervoor zullen 2 bussen aanwezig zijn op kamp, namelijk voor bubbel 
groen en voor blauw.  
Indien jullie toch kaartjes opsturen naar de kampplaats zullen die op één moment of op 
het einde aan uw zoon of dochter bezorgd worden.  
Indien er om zeer belangrijke redenen contact moet gemaakt worden met een lid, gelieve 
de hoofdleiding per bubbel te contacteren op het nummer: 

- Emily Roels (Bubbel blauw): 0476 49 45 10 
- Benjamin de Winter (Bubbel groen): 0498 65 92 50 
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STEUN KSA BERLARE OP KAMP 
Door corona en de maatregelen die wij moeten nemen, moeten wij ook heel wat extra 
materiaal aankopen, zodat iedere bubbel voldoende en zijn eigen materiaal heeft tijdens 
het kamp. 
 
Wij hebben hiervoor de actie “STEUN KSA BERLARE OP KAMP” opgezet, hierdoor 
kunnen jullie een extra steentje bijdrage aan het kamp. Wil jij ons helpen?  
 
Wij hebben de aankopen die wij moeten doen opgelijst en onderverdeeld in 3 
categorieën. Jullie kunnen vrijblijvend het bedrag van die categorie of een vrije bijdrage  
overschrijven op het rekeningnummer van KSA Berlare BE68 7370 1049 4534 met de 
mededeling “STEUN KSA BERLARE OP KAMP”. Dit is geheel vrijblijvend, alle 
beetjes helpen om er een fanastiche zomer van te maken. 
 
Alvast bedankt voor uw steun.
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Oplossing: 
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Lijst risicogroepen 
RISICOGROEPEN PEDIATRIE  
  
Deze lijst werd met zorg samengesteld na consultatie van verschillende pediatrische 
beroepsverenigingen en specialistische organisaties. Wij wensen te benadrukken dat hij 
als richtlijn dient, mits gegronde reden en in overleg met de behandelende arts kan en 
mag ervan afgeweken worden. De lijst is evenmin limitatief. Het toepassen ervan valt 
onder verantwoordelijkheid van de behandelende arts in overleg met de patient, de 
ouders en/of de verzorgers.  
  
Deze lijst is bedoeld als leidraad bij de beslissing om kinderen wel of niet naar school te 
laten gaan.   
  
ALGEMEEN  
 

• Voor kinderen onder behandeling met hoge dosissen corticosteroïden, dwz. 
hoger dan 20mg per dag prednisolone (0.5mg/kg lichaamsgewicht/dag voor 
jonge kinderen met gewicht < 40kg)  wordt geadviseerd niet naar school te 
gaan.   

• Kinderen onder combinatiebehandeling met immuunonderdrukkende medicatie:    
te overleggen met behandelende arts.  

• Kinderen met ernstige meervoudige chronische aandoeningen:   
te overleggen met behandelende arts .  

• Kinderen met een chronische ziekte die naar school mogen gaan moeten 
uiteraard, net zoals de rest van de bevolking, de richtlijnen rond hygiëne, 
afstandsmaatregelen en mondmaskergebruik (volgens leeftijd), zoals 
aangegeven door de nationale veiligheidsraad strikt opvolgen.  

• Ouders en broers/zussen en mensen die onder hetzelfde dak van risicopatiënt 
leven mogen gaan werken/ naar school gaan, uiteraard met blijvende aandacht 
voor hygienische maatregelen. Van zodra iemand van het gezin 
ziektesymptomen vertoont moet een arts gecontacteerd worden en de Sciensano 
isolatierichtijnen gevolgd worden.  

  
  
PNEUMOLOGIE/ CF  
 
NIET:   
- Onstabiele CF and non-CF bronchiectasieën (FEV-1 < 60%, snelle achteruitgang, 

herhaalde exacerbaties > 3 per jaar, zuurstof therapie).  
- Kinderen onder behandeling met hoge dosissen corticosteroïden, dwz. hoger dan 

20mg per dag prednisolone (0.5mg/kg lichaamsgewicht/dag voor jonge kinderen 
met gewicht < 40kg  
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- Onstabiel ernstig astma met nood aan hoge dosis systeemcorticoiden of 
biologicals  

- Chronische zuurstoftherapie  
- Chronische niet invasieve beademing  
- Onstabiele congenitale longen/luchtwegaandoeningen   

  
PRIMAIRE IMMUUNSTOORNISSEN   
 
NIET:   

- PID met ernstige gecombineerde immuunstoornis ((S)CID of ernstige lymfopenie 
(aantal CD4 T cellen < 200))  

- PID EN ernstig longlijden (zie pneumologie)  
- PID-patiënten die een stamceltransplantatie of gentherapie zullen krijgen of 

gekregen hebben < 1 jaar geleden of langer indien extra behandeling nodig is.   
- Overige PID nl. chronische granulomateuze ziekte (CGD), familiale 

hemofagocytair lymfohistiocytosis (HLH), aangeboren auto-inflammatoire 
aandoeningen (behalve FMF), Down syndroom met PID , PID en  actieve* 
immuun dysregulatie (LRBA, NFKB1, NFKB2, STAT3 GOF, IRAK4, MyD88, 
STAT2,..).        

* Dwz: auto-immune of auto-inflammatoire opstoot tijdens het voorbije 
jaar of recent opgestarte immuunonderdrukkende medicatie.  

- Overige ernstige PID waarbij de PID patiënt zelf door zijn/haar behandelende 
arts zal gecontacteerd en geadviseerd worden om niet naar school/werk te gaan.   

  
CARDIOLOGIE  
 
NIET:  
- Na harttransplantatie  
- Bij pulmonale hypertensie  
- Bij ernstig hartfalen  

  
  
ENDOCRINOLOGIE  
 
WEL:    
- children with diabetes and other endocrine conditions (oa kinderen met bijnier 

vervangende therapie: congenitale bijnierschors hyperplasie, bijnier 
insufficiëntie,…)  
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NEFROLOGIE   
 
NIET:  

o Kinderen onder behandeling met hoge dosissen corticosteroïden, dwz. Hoger 
dan 20mg per dag prednisolone (0.5mg/kg lichaamsgewicht/dag voor jonge 
kinderen met gewicht < 40kg) 

o Kinderen die in de afgelopen 6 weken rituximab of eculizumab hebben 
toegediend gekregen of bij wie toediening van deze medicatie wordt gepland in 
de komende weken  

 
TE OVERLEGGEN MET DE BEHANDELENDE ARTS:   

o Kinderen onder combinatiebehandeling met immuunonderdrukkende medicatie. 
o Kinderen onder behandeling met dialyse of plasmaferese  
o Kinderen bij wie atypisch hemolytisch uremisch syndroom werd vastgesteld   
o Kinderen met vaak recidiverend of steroïd afhankelijk nefrotisch syndroom. 
o Kinderen die in het afgelopen jaar (langer dan 6w geleden) rituximab of 

eculizumab hebben toegediend gekregen  
  
REUMATOLOGIE  
 
NIET:   

o Kinderen onder behandeling met hoge dosissen corticosteroïden, dwz. hoger 
dan 20mg per dag prednisolone (0.5mg/kg lichaamsgewicht/dag voor jonge 
kinderen met gewicht < 40kg)    

 
WEL:  

o Kinderen met een reumatische aandoening en behandeling met andere 
immuunonderdrukkende medicatie zijnde:  

ü Basismedicatie inclusief Plaquenil, Methotrexaat 
(ledertrexate,metoject), Cellcept, Cyclosporine, prograft/advagraf en 
Imuran. 

ü Biologische medicatie inclusief   
§ TNF alpha inhibitie (Enbrel, Humira, Infliximab),   
§ Orencia  
§ IL-1 inhibitie (Anakinra, Ilaris),   
§ IL-6 inhibitie (Roactemra),   
§ JAK inhibitie (Olumiant, Xeljanz),   
§ Rituximab,   
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GASTRO ENTEROLOGIE   
 
NIET:  
- Kinderen onder behandeling met hoge dosissen corticosteroïden, dwz. hoger dan 

20mg per dag prednisolone (0.5mg/kg lichaamsgewicht/dag voor jonge kinderen 
met gewicht < 40kg)    

 
WEL:   
- Kinderen in een stabiele situatie (in remissie) onder 1 immunomodulator Te 

overleggen met behandelende arts:   
- Kinderen onder combinatiebehandeling met immuunonderdrukkende medicatie  

  
NEUROLOGIE 
 
NIET:   
- Patiënten onder chronische zuurstofbehandeling of niet invasieve beademing of 

verminderde longfunctie (zie pneumologie)  
- Kinderen onder behandeling met hoge dosissen corticosteroïden, dwz. hoger dan 

20mg per dag prednisolone (0.5mg/kg lichaamsgewicht/dag voor jonge kinderen 
met gewicht < 40kg)    
OPM vaak gaat het hier om kinderen met een complexe multipathologie, 
waarvoor overleg behandelende kinderneuroloog aangewezen is  

  
HEMATO-ONCOLOGIE  
 
NIET:   
- Kinderen onder intensieve behandeling of na allogene stamceltransplantatie (+/- 

12 maanden of langer, afhankelijke van de duur van de immuunonderdrukkende 
behandeling  

  
WEL:   
- Alle anderen, inclusief ALL patienten onder onderhoudsbehandeling, kinderen 

behandeld met glivec, hydrea, etc.   
- Opm: igv comorbiditeit wordt wordt dit individueel beoordeeld door de 

behandelende arts   
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Medische fiche 

Deze medische fiche dient om de leiding de noodzakelijke inlichtingen over uw kind te 
bezorgen. Daarom vragen wij u om, in het belang van uw kind, de informatie correct en 
nauwkeurig in te vullen. De informatie blijft natuurlijk strikt vertrouwelijk en wordt enkel 
ingezien door de leidingsgroep van uw kind. 
 

Identiteit: 
 
Naam:……………………………………………………………. 
Voornaam:……………………..…………………………………… 
 
Als leid(st)er is het niet toegelaten om op eigen initiatief medicatie te geven aan minderjarigen 
of medeleiding. Ook niet als dit geneesmiddel verkregen kan worden zonder voorschrift. Als 
het kind of medeleid(st)er een allergische reactie of nevenwerking zou krijgen op het 
toegediende geneesmiddel, kan de leiding aansprakelijk gesteld worden voor eventuele 
lichamelijke schade.  
 
De informatie over de gezondheidstoestand van het kind wordt niet doorgegeven, tenzij aan 
(medische) hulpverleners en wordt bijgehouden door een verantwoordelijke binnen de 
leidingsgroep. De leiding heeft afspraken gemaakt om vertrouwelijk om te gaan met de gegeven 
informatie. De dieetvoorkeur en allergieën worden uiteraard doorgegeven aan de kookploeg 
 

Medische gegevens: 
 
Huisarts:…………………………………………………………. 
Telefoon:……………………………………………………………. 
Vroegere ziekten/ heelkundige ingrepen: 

o JA                                                     
o NEEN  

…………………………..............................................................…………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
Datum?............................................................................................................................................... 
Hij/zij werd het laatst gevaccineerd tegen tetanus 
op:…………………………………………………………………. 
Hij/zij lijdt aan: suikerziekte- astma- hartaandoeningen- reuma- epilepsie- huidaandoeningen- 
bedwateren- slaapwandelen- andere: 

o JA                                                     
o NEEN  

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
Moet uw kind tijdens het kamp geneesmiddelen nemen? Welke, wanneer, hoeveel?  

o JA                                                     
o NEEN  

Welke?………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 
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Wanneer?………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………Hoeveel?…………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 
Moet uw kind een dieet volgen of mag het bepaalde voedingsstoffen niet eten?  

o JA                                                     
o NEEN  

……………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………… 
Kan uw kind deelnemen aan sport- zwemmen- andere activiteiten?  

o JA                                                     
o NEEN  
 

Is uw kind gevoelig voor bepaalde geneesmiddelen- bepaalde stoffen- bepaalde voedingsstoffen?  
o JA                                                     
o NEEN  

 
Indien ja, welke?  
……………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………………………… 
 
Zijn er aandachtspunten vanuit geloof- of humane overtuiging naar activiteiten of maaltijden toe? 

o JA                                                     
o NEEN  

……………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………………………… 
 
Behoort de deelnemer tot een risicogroep of is er sprake van een chronische aandoening? (Lijst 
met risicogroepen is reeds toegevoegd in het kampboekje)  

o JA                                                     
o NEEN  

 
Indien ja, is er toestemming van de arts en/of ouder om deel te nemen aan het kamp?  

o JA                                                     
o NEEN  

 
Ik geef als ouder/voogd mijn toestemming om wanneer er snelle reactie nodig is:  

o Rechtstreeks contact op te nemen met de huisarts van mijn kind 
o Mijn kind 1 dosis paracetamol toe te dienen in geval van pijn of koorts 

 
Wij mogen dit jaar op voorhand geen luizencontrole uitvoeren, vandaar vragen wij of u zoon of 
dochter last heeft van luizen op het moment van het invullen van deze fische. 

o JA                                                    
o NEEN  

 
Is de deelnemer ziek geweest of heeft de deelnemer symtomen van COVID-19 vertoont afgelopen 
5 dagen (voor kamp).  

o JA                                                    
o NEEN  
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Andere informatie:  
 
Zijn er andere punten waarmee de leiding rekening moet houden of andere inlichtingen die u wil 
meedelen (vlug moe, bedwateren, slaapwandelen…):  
……………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………… 
……………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………… 
 
Door deze medische fiche in te vullen (en te ondertekenen) erken je als ouder/voogd ook jouw 
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat COVID-19 geen kansen krijgt deze zomer. Je 
respecteert de deelnamevoorwaarden, de afspraken rond bubbels en het niet mixen van bubbels, 
de afspraken wanneer een kind ziek wordt tijdens het kamp…  
 
Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn, en geeft de 
uitdrukkelijke toestemming met de verwerking ervan. Meer info over ons privacybeleid vindt 
u in onze privacyverklaring op www.ksa.be/privacy. 
 
 
Datum (gelieve deze in te vullen voor het binnenbrengen van de bagage’s). 
…………………………………………………………..  
 
Handtekening ouder(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gelieve 2 kleefbriefjes van het ziekenfonds toe te voegen. 


