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Allemaal samen. 
 

Vierde golf: boodschap van de Task Force kindergeneeskunde aan alle ouders 
 
Het is nog dringender dan gisteren om met zijn allen deze pandemie te bestrijden die nooit ophoudt. 
In plaats van sectoren tegenover elkaar te stellen, is het belangrijker dan ooit om onze krachten te 
bundelen, omdat we de instrumenten hebben om door deze crisis heen te komen. De kinderartsen 
zijn zich, net als andere zorgverstrekkers, bewust van de huidige problemen van deze vierde golf, de 
druk op de ziekenhuizen, de drempel van 500 opnames die zojuist op de intensive care is 
overschreden. Zij houden ook rekening met het feit dat het gezicht van de pandemie in de algemene 
bevolking en bij kinderen is veranderd, enerzijds door het overwicht van de deltavariant en anderzijds 
door het feit dat vaccinatie de situatie heeft veranderd bij mensen ouder dan 12 jaar die zijn 
gevaccineerd. 
 
In deze moeilijke fase raden wij u aan de solidariteitskaart te spelen door uw gezond verstand te 
gebruiken. 
 
- Als uw kind ziek is, houd hem/haar dan thuis en laat hem/haar testen of zijn/haar symptomen 
overeenkomen met Covid. 
 
- Als uw kind moet worden getest (risicovol contact of symptomen): test hem/haar, maar sta erop 
dat een niet-invasieve methode wordt gebruikt: een speekseltest of een neus-keeltest (vraag uw arts 
indien nodig). 
 
- Houd u strikt aan de quarantaine- en isolatieperioden voor uzelf en uw gezin. 
 
- Wees ook sober in de hoeveelheid contact die uw kinderen buiten school hebben en moedig 
buitenactiviteiten aan.  
 
- Bescherm de meest kwetsbare personen (vooral als zij hun 3e dosis nog niet hebben gekregen of in 
het geval van niet-gevaccineerde personen met risicofactoren) wanneer u en uw kind in nauw contact 
met hen staan door 
 

o Het dragen van een masker (aangepast aan het gezicht van het kind) + handhygiëne + goede 
ventilatie van de kamer. 

o hen niet te bezoeken als je ziek bent of in contact bent geweest met een hoog risico. 
o Zelftest uzelf en uw kinderen vóór familiebijeenkomsten, vooral wanneer er contact is 

tussen de generaties. 
 
- Laat je vaccineren en draag een masker 
 
- Respecteer de gevraagde maatregelen om de afstand te bewaren in deze opnieuw delicate periode 
van de vierde golf. 
 


