
Veilig terug 
op stap

L e i d r a a d  v o o r  6 5 - p l u s s e r s

Heb je vragen over het terug deelnemen aan je vertrouwde activiteiten? Lees dan 
zeker verder. Er werd een charter1 opgemaakt om meer duidelijkheid te bieden over 
wie beter wel of niet deelneemt aan een activiteit in deze coronatijden. Deze fl yer 
geeft een korte samenvatting van de drie stappen naar een goede beslissing.

1. Volg steeds de algemene richtlijnen om de verspreiding van COVID-19 
te voorkomen. 

2. Schat je persoonlijk gezondheidsrisico in voor je aan een activiteit 
begint.

3.  Hou rekening met de risico’s die samenhangen met de activiteit. 

1 Dit charter kwam tot stand in overleg met de Vlaamse Ouderenraad, OKRA vzw, het Vlaams Steunpunt 
Vrijwilligerswerk vzw, het Vlaams Mantelzorgplatform, het Vlaams Patiëntenplatform, Domus Medica, de 
Belgische Vereniging voor Gerontolgie en Geriatrie, Prof. Erika Vlieghe.



Algemene richtlijnen

1. Je moet 1,5 meter afstand houden van andere personen.
2. Mondmaskers zijn verplicht op alle drukke plaatsen. 
3. De hygiëneregels blijven essentieel:

 was je handen regelmatig en grondig;
 hoest in een papieren zakdoek en gooi die dan weg;
 blijf thuis als je ziek bent en vermijd dan nauw contact;
 raak je gezicht zo weinig mogelijk met je handen aan.

4. Activiteiten vinden het liefst buiten plaats. Als dat niet kan, moet de 
ruimte voldoende verlucht worden.

5. Je moet extra voorzorgsmaatregelen nemen als je mensen uit de 
risicogroep ziet.

6. Het aantal nauwe sociale contacten is beperkt  tot iedereen die onder 
hetzelfde dak woont en de mensen in je sociale bubbel. Met die mensen 
zijn de sociale afstandsregels niet verplicht, maar uiteraard blijft het 
verstandig om in deze tijden gewoon voorzichtig te blijven.

Risicogroepen

Wanneer heb je een extra risico om ernstig ziek te worden bij een besmetting 
met het coronavirus? Volgende mensen vormen risicogroepen:
 volwassenen met ernstige obesitas;
 volwassenen met type 2 diabetes, gecombineerd met overgewicht en/of 

hoge bloeddruk en/of hart- of vaataandoeningen en/of nieraandoeningen;
 volwassenen met ernstig chronische hart- en vaat-, long- of 

nieraandoeningen;
 volwassenen met gedaalde immuniteit en/of kanker (onder behandeling).

Het risico neemt duidelijk toe met de leeftijd. Als je zelf tot één of meer van 
de risicogroepen behoort, kan je ernstige gezondheidsproblemen krijgen als 
je besmet raakt. Hetzelfde geldt wanneer niet jij, maar de persoon voor wie je 
als mantelzorger zorg draagt tot een risicogroep behoort. Twijfel je, spreek er 
dan over met je huisarts of behandelend arts.

Risico’s van een activiteit

Sta even stil bij de specifieke risicofactoren van elke activiteit. Daarnaast zijn 
ook de acties die de organisatie neemt om deze risico’s te beheersen of tot een 
minimum te beperken enorm belangrijk. De tabel hieronder helpt je het risico 
van de activiteit concreet beoordelen.

Hoe gebruik je deze tabel? 
1. Ga na hoe de activiteit die je wil opnemen scoort op de verschillende 

criteria. Zet telkens een kruisje bij de juiste risico-categorie. 
2. Tel het aantal groene, oranje en rode lichten op. 

 
Hoe gebruik je deze tabel? 
 

1. Ga na hoe de activiteit die je wil opnemen scoort op de verschillende criteria. 
     Zet telkens een kruisje bij de juiste risico-categorie. 

2. Tel het aantal groene, oranje en rode lichten op. 

 
Noteer hier je totale aantal groene, oranje en rode lichten: 
 

Laag risico Verhoogd risico Hoog risico 
 
 

  

 
Wat zegt het resultaat? 

Alleen groene lichten: deze activiteit lijkt veilig. Leef alle richtlijnen goed na. 
 
Een of meerdere oranje lichten: hoe meer oranje lichten, hoe risicovoller de 
activiteit. Gebruik je gezond verstand. Twijfel je over je gezondheid, bespreek dit 
dan zeker met je huisarts. Bespreek je twijfels ook met de organisatie. Leef alle 
richtlijnen goed na. 
 

  Risico 
  Laag Verhoogd Hoog 

Aantal 
mensen 

1 op 1    
Kleine groep (tot 10)    
Middelgrote groep (tot 100)    
Grote groep (meer dan 100)    

Afstand 

Fysieke afstand gegarandeerd    
Fysieke afstand meestal gegarandeerd    
Fysieke afstand niet gegarandeerd (wel bescherming)    
Fysieke afstand niet gegarandeerd (geen bescherming)    

Locatie 

Buiten    
Binnen - voldoende ruimte en ventilatie    
Binnen - onvoldoende ruimte of ventilatie (wel bescherming)    
Binnen - onvoldoende ruimte of ventilatie (geen bescherming)    

Duurtijd 
contact 

Kort contact (< 15 min)    
Lang contact (>15 min)    

Eten en 
drinken 

Niet samen eten en drinken    
Wel samen eten en drinken    

Jong en 
oud 

Enkel aanwezigen uit dezelfde leeftijdsgroep    
Aanwezigen uit verschillende leeftijdsgroepen    

Naleving 
richtlijnen 

Doelgroep houdt zich aan de richtlijnen    
Doelgroep houdt zich niet voortdurend aan de richtlijnen    
Doelgroep heeft geen begrip van de richtlijnen (vb. dementie)    

Zorgende 
taken 

Geen zorgende taken    
Zorgende taken zonder lichamelijk contact    
Zorgende taken met lichamelijk contact    
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Wat zegt het resultaat?

Alleen groene lichten: 
deze activiteit lijkt veilig. Leef alle richtlijnen goed na. 

Eén of meerdere oranje lichten: 
hoe meer oranje lichten, hoe risicovoller de activiteit. Gebruik je gezond 
verstand. Twijfel je over je gezondheid, bespreek dit dan zeker met je 
huisarts. Bespreek je twijfels ook met de organisatie. Leef alle richtlijnen 
goed na.

Eén of meerdere rode lichten: 
vraag na bij de organisatie welke extra maatregelen er genomen worden 
zodat dit toch veilig kan verlopen. Ga in overleg met je arts of deze activiteit 
wel aangewezen is voor jou met oog op je gezondheid. Leef alle richtlijnen 
goed na.

Heb je nog vragen?

Vragen over je gezondheid bespreek je best met je huisarts 
of je behandelend arts. Vragen over het organiseren van 
evenementen kan je stellen via evenementen@sint-niklaas.be 
of via tel. 03 778 34 80.


