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DE ZOMERKAMPEN GAAN DOOR!
Ondanks dat positieve nieuws zal het kamp er dit jaar wel anders uitzien dan we
gewoon zijn. Wij volgen de maatregelen opgesteld door de jeugdsector, in
samenspraak met de virologen. Chirojeugd Vlaanderen heeft ons geïnformeerd
over hoe we ons kamp op een veilige en verantwoorde manier kunnen laten
doorgaan. Die maatregelen zijn goed doordacht en afgetoetst met de
Veiligheidsraad en experten, dus we willen die graag respecteren. Hopelijk jullie
ook! Zo kunnen we onze leden de nodige ademruimte geven die ze na deze crisis
verdienen.

DE BELANGRIJKSTE MAATREGELEN
1. Zieke leden en leiding blijven thuis

Wie ziek is of in de vijf dagen voor het kamp symptomen heeft – hoesten,
verstopte neus, koorts, diarree, keelpijn, moeilijk ademen – blijft verplicht thuis.
Experts hebben een lijst opgesteld met risicogroepen: die vind je helemaal
achteraan in dit kampboekje. Behoort je kind tot een van die risicogroepen? Dan
heeft het de toestemming en een attest van een dokter nodig om mee op kamp
te mogen. We rekenen op u, als ouder, om dat in orde te brengen.
We weten dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. We rekenen dus op jullie
om dit goed op te volgen en op jullie eerlijkheid. Als je je kind meestuurt, wil
dat zeggen dat je de voorwaarden erkent en respecteert.
Het is in ieders belang, ook in dat van jouw kind.
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2. Wordt er iemand ziek op kamp?

Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat door
de jeugdsector en de overheid opgesteld is. Zieke leden moeten naar huis. We
willen dus vragen om tijdens het kamp beschikbaar te zijn om, indien nodig, uw
kind te komen halen.

3. Op kamp in contactbubbels

We delen onze Chirogroep op in 4 bubbels van maximaal 50 deelnemers. Zo’n
bubbel bestaat uit zowel leden als leiding. Binnen die bubbels mag er normaal
gespeeld, geslapen en gegeten worden. Tussen de verschillende bubbels is er
zo weinig mogelijk contact. We eten, slapen en wassen ons op aparte
momenten en reinigen contactoppervlakken tussendoor. We voorzien
voldoende afstand en als het niet anders kan, dragen we mondmaskers. Handen
wassen en andere hygiëne blijven belangrijk. We maken dus een soort
minikampjes in ons kamp. We geven elke bubbel een kleur zodat het in één
oogopslag duidelijk is wie tot welke bubbel hoort en welk materiaal van wie is.
De bubbels zullen er zo uitzien:
- Bubbel 1 (geel): Speelclub + Rakwi
- Bubbel 2 (rood): Pimpel
- Bubbel 3 (blauw): Tito + Keti
- Bubbel 4 (groen): Aspi + Kookleiding
OPGELET:
Het kan zijn dat broers en zussen niet in dezelfde bubbel terechtkomen omdat ze bij hun leeftijdsgenoten ingedeeld worden. Ze zullen dan tijdens het kamp ook weinig direct contact met elkaar
kunnen hebben. Voorzie dus voldoende eigen spullen per kind. Shampoo en tandpasta delen is
bijvoorbeeld niet toegelaten.
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4. Extra hygiënemaatregelen

We voorzien extra hygiënemaatregelen en hebben zelf extra materiaal
aangekocht: zeep, reinigingsproducten, handgel, papieren handdoeken,
handschoenen, … We vragen wel om voor je kind de volgende zaken mee te
geven:
- Mondmaskers (vanaf tito’s): nodig indien een veilige afstand niet bewaard
kan blijven met mensen van buiten de eigen bubbel, bv. Op het openbaar
vervoer
- Papieren zakdoeken (geen stoffen zakdoeken!)
- Eventueel handgel
- Extra warme kleren (want buiten spelen = bye bye virus!)

PRAKTISCHE INFO

Experts raden aan om na het kamp minstens een week niet in contact te komen
met andere mensen, zeker niet als die mensen een risicoprofiel hebben. Ook
snel wisselen tussen jeugdactiviteiten – bv. andere vakantiekampen, speelplein,
enz. – wordt afgeraden. Voorzie dus best een week tussen twee activiteiten.
Ook op kamp is contacttracing zeer belangrijk. Daarom zal er dit jaar een
contactlogboek bijgehouden worden. In dit contactlogboek houden we bij wie
in welke bubbel zit en welke voorzorgsmaatregelen er precies genomen worden
om contact tussen de bubbels te vermijden. We houden dit logboek bij tot 1
maand na het kamp.

4

Aangepaste Agenda
Vrijdag 26 juni
De Tito’s, Keti’s en Aspi’s zetten hun bagage af aan de Chirolokalen. Om dit op
een veilige manier te doen, vragen wij jullie om maximaal met 2 personen per
gezin te komen en een mondmaskers te dragen. Bovendien hebben we de
groepen ingedeeld in verschillende tijdsperiodes. Gelieve de indeling te
respecteren, maar moesten er moeilijkheden zijn, kunnen jullie ons altijd
contacteren:
- Tito’s: 19u30 – 20u
- Keti’s: 20u – 20u30
- Aspi’s: 20u30 – 20u45
Jullie kunnen binnen via de poort, waar jullie vervolgens in aangeduide vakken
aanschuiven. De leiding zal de valiezen markeren en de gele klevertjes
verzamelen. Nadien kunnen jullie via de voordeur naar buiten.
De andere groepen nemen hun bagage zelf mee met de auto naar de
kampplaats.

Woensdag 1 juli
Voormiddag
De Tito’s, Keti’s en Aspi’s vertrekken met de fiets naar de kampplaats. Het uur
en andere aanvullende informatie worden nog door de leiding van elke groep
meegedeeld. Vergeet zeker niet je ID, fluovestje en goed humeur mee te
nemen! Voorzie ook een goed gevulde brooddoos, voldoende water,
zonnecrème en een petje/hoedje.
Let op: ga zeker op tijd langs de fietsenmaker zodat je fiets zeker in orde is
voor kamp.
Namiddag
De aankomst van de Pimpels en Rakwi’s zal er dit jaar ook wat anders uitzien.
We hebben verschillende aankomsturen ingepland per groep:
- Pimpels: 16u30
- Rakwi’s: 17u15
Gelieve deze uren te respecteren en niet te vroeg te komen. Broers en zussen
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uit verschillende groepen kunnen samengebracht worden, maar dan vragen
we jullie om hen op het uur van de rakwi’s af te zetten. Carpoolen is niet
toegelaten.
Om de aankomst vlot te laten verlopen, leggen we het jullie hier al eens kort
uit. Op het afgesproken uur komen jullie de parking van de kampplaats
opgereden en krijgen jullie een parkeerplaats van de leiding toegewezen. Jullie
mogen buiten, aan de auto afscheid nemen van jullie kapoen(en), maar als
jullie uitstappen is een mondmasker verplicht. Leiding zal naar jullie toekomen
om de bagage, Kids ID, medicatie en gele klever aan te nemen en jullie
kind(eren) naar hun speelveld te begeleiden.
Omdat onze kampplaats op het einde van een smal veldweggetje is, mogen
jullie pas vertrekken van zodra de leiding jullie een teken geeft. Dat is om
opstoppingen te voorkomen. We vragen jullie om in de wagen te wachten en
niet met andere ouders samen te komen.

Zaterdag 4 juli
15u00
We verwachten onze lieve speelclubbers om 15 uur op de kampplaats. Gelieve
dit uur te respecteren en niet te vroeg te komen. Carpoolen is niet toegelaten.
Om de aankomst vlot te laten verlopen, leggen we het jullie hier al eens kort
uit. Op het afgesproken uur komen jullie de parking van de kampplaats
opgereden en krijgen jullie een parkeerplaats van de leiding toegewezen. Jullie
mogen buiten, aan de auto afscheid nemen van jullie kapoen(en), maar als
jullie uitstappen is een mondmasker verplicht. Leiding zal naar jullie toekomen
om de bagage, Kids ID, medicatie en gele klever aan te nemen en jullie
kind(eren) naar hun speelveld te begeleiden.
Omdat onze kampplaats op het einde van een smal veldweggetje is, mogen
jullie pas vertrekken van zodra de leiding jullie een teken geeft. Dat is om
opstoppingen te voorkomen. We vragen jullie om in de wagen te wachten en
niet met andere ouders samen te komen.
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Zaterdag 11 juli
Voormiddag
De Tito’s, Keti’s en Aspi’s vertrekken zoals ze gekomen zijn, met de fiets! Het
vertrek van de Speelclub, Pimpels en Rakwi’s gebeurt in shiften:
- Pimpels: 10u20
- Speelclub: 10u40
- Rakwi’s: 11u
Hier gelden dezelfde regels als bij de aankomst, maar toch benadrukken we
graag nog enkele zaken:
- Broers en zussen mogen samen gehaald worden, maar dan vragen we
jullie om hen op te halen op het uur dat normaal het eerste kind wordt
opgehaald.
Voorbeeld: Sien zit in de rakwi’s en Senne zit bij de speelclub, dan mag mama Lina
hen om 10u40, op het uur van de speelclub, komen halen.

- Je mag wachten buiten, aan je auto, maar dan is een mondmasker
verplicht. Gelieve niet met andere ouders samen te komen.
- Leiding zal ook dan de bagage uitdelen en Kids ID en gele klever
overhandigen.
Avond
Helaas kunnen we dit jaar geen gezellige bijeenkomst organiseren, maar
geen nood volgend jaar kunnen jullie weer genieten van onze ijsjes. De
bagage van de Tito’s, Keti’s en Aspi’s mogen jullie komen ophalen en ook dit
gebeurt in shiften:
- Keti’s:18u – 18u30
- Tito’s: 18u30 – 19u
- Aspi’s: 19u – 19u15
Hier geldt hetzelfde systeem als bij het brengen van de bagage. We herhalen
de belangrijkste zaken:
- Op het aangewezen uur kan je met maximaal 2 personen en met
mondmasker aanschuiven via de poort.
- De leiding zal de bagage overhandigen en je kan de Chiro via de
voordeur verlaten.
Wat betreft de verloren voorwerpen: we zullen enkele dagen na het kamp
foto’s via mail, website en Facebook verspreiden zodat ze veilig naar de juiste
eigenaar kunnen. Vergeet dus zeker niet overal je naam in te schrijven.
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Dagindeling
08u00 – 08u30
Opstaan – Wassen – tandenpoetsen

08u30 – 09u30
Opening – ontbijt – afwas

09u30 – 12u30
Activiteit
12u30 – 14u00
Middagmaal – afwas – platte rust
Rust is heel belangrijk om het virus geen kans te geven, daarom voeren we
vanaf dit jaar weer een iets ‘strengere’ platte rust in. Neem dus zeker
voldoende boekjes, tijdschriften, brieven… mee
14u00 – 18u00
Activiteit – vieruurtje
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18u00 – 19u00
Avondmaal – afwas

19u00 – bedtijd
Activiteit

Speelclub
Pimpels
Rakwi’s
Tito’s
Keti’s
Aspi’s

Bedtijd:
19u45 wassen – 20u15 slapen
20u15 wassen – 20u45 slapen
21u00 wassen – 21u30 slapen
22u00 wassen – 22u30 slapen
22u30 wassen – 23u00 slapen
22u30 wassen – 23u00 slapen

Zoals hierboven al werd aangehaald, is rust cruciaal om het virus tegen te
gaan. We vragen jullie dan ook om op voorhand aan jullie kinderen
duidelijk te maken dat nachtrust een belangrijke factor is dit kamp.
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Wat neem ik mee?
Let er zeker op dat je bij het maken van de valiezen, voor elk kind apart een
valies maakt. Het is niet mogelijk om spullen te delen, wanneer kinderen niet
in dezelfde bubbel zitten.
Het is dit jaar bovendien extra belangrijk dat er op elk kledingstuk een naam
staat. We willen verloren voorwerpen zoveel mogelijk vermijden dus het is
belangrijk dat iedereen zijn eigen spullen goed bij elkaar houdt. Moest er toch
iets verloren zijn, is het handig als we meteen weten tot welke bubbel dit item
behoort. Schrijf ook zeker in je handdoeken je naam met alcoholstift.
Slaapgerief
✓ Luchtmatras of matje. We raden jullie sterk aan om matjes mee te nemen
i.p.v. luchtmatrassen aangezien er elk jaar veel sneuvelen op kamp.
Indien je toch een luchtmatras meeneemt, controleer deze dan eerst
goed en neem zeker een extra matje mee!
Let op! Dit jaar slapen de Speelclub, Pimpels en Rakwi’s NIET in tenten,
er zijn geen bedden voorzien! Zij hebben dus ook een matje (of
luchtmatras) nodig.
Let op! Er worden geen veldbedden meegenomen!
✓ Slaapzak, hoofdkussen en eventueel een extra dekentje
✓ Een extra slaapzak voor bedplassers. Let op! Vergeet in dit geval ook niet
de leiding van uw kind hiervan op de hoogte te brengen.
✓ Nachtkledij
✓ (Elektrische) pomp
✓ Eventueel een extra dopje of plakmateriaal voor je luchtmatras
Wasgerief
✓ Tandenborstel en tandpasta
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✓ Shampoo en douchegel
✓ Handdoeken en washandjes
✓ Borstel en/of kam
✓ Voldoende papieren zakdoeken
Kledij
Let op! Vergeet niet je naam in je kleren te schrijven. Zeker in je chirokledij!
✓ Speel-, regen-, zon- en warme kledij
✓ Een regenjas
✓ Zwempak, badmuts en eventueel een strandhanddoek

✓ Voldoende ondergoed en kousen
✓ Wandel-, sport-, en stevige schoenen (meer dan 1 paar)
✓ Rubberen laarzen
✓ Voldoende mondmaskers (enkel voor Tito’s, Keti’s en Aspi’s)
Allerlei
✓ 2 keukenhanddoeken. Let op! Neem niet de allermooiste mee, want
deze gaan vaak verloren. Schrijf je naam er met alchoholstift in!
✓ Linnenzak voor je vuile was
✓ Zonnecrème
✓ Pet of hoedje (!)
✓ Zaklamp en extra batterijen
✓ Rugzak, brooddoos en drinkbus Let op! Zorg dat je drinkbus groot
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genoeg is.
Probeer een drinkbus met een afsluitbare dop mee te nemen.

✓ Schrijfgerief, briefpapier, postzegels en briefomslagen Tip! Voorzie je
briefomslagen thuis al van een postzegel en het juiste adres.
Als je brieven wilt schrijven naar je kapoen(en), stuur je ze best apart een brief. De
post wordt op kamp verdeeld onder de bubbels dus brieven of pakjes kunnen niet
heen en weer gaan tussen de bubbels.

✓ Stripverhalen of boeken voor tijdens de platte rust
✓ Een grote lege zak, want op het einde van het kamp krijg je niet meer
alles netjes in je valies gepropt. Let op! Neem geen vuilniszakken mee.
✓ Eventueel verkleedkleren in thema Let op! Je dient hiervoor zeker geen
verkleedkleren aan te kopen. Kijk eens wat je thuis hebt en wees
creatief!
Extra materiaal per groep
Speelclub:
- Een witte T-shirt die we gaan pimpen
- Kleren van het andere geslacht
Rakwi:
- Een wasknijper met je naam op
- Legerkledij
- Casino/Gala-outfit
- Roddelblaadjes
- Grote kleren waar kussens en lakens inpassen (misschien eens een kijkje
nemen in de kleerkast van mama/papa, maar let op deze kunnen wel vuil
worden)
Tito:
-

Gamel en eventueel een gasvuurtje als je dat hebt liggen
Legerkledij
Verkleedkledij in het thema ‘Uw held uit uw kindertijd’
Verkleedkleren in het kampthema: Mulan (Chinees).
GSM meenemen mag als die gebruikt mag worden voor een spel. Die
wordt wel bij het begin van het kamp afgegeven aan de leiding.
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Keti:
-

Witte T-shirt
Kledij van het andere geslacht
Gala-outfit
Gamel en eventueel een gasvuurtje als je dat hebt liggen
Kleine gezelschapsspelletjes zoals UNO en Weerwolven (als je dat liggen
hebt)

De leiding zal voor de andere groepen nog contact opnemen, indien er extra
materiaal moet worden meegenomen.
Tweedaagse
Helaas zullen we dit jaar niet kunnen overnachten buiten het kampterrein en is
een tweedaagse uitstap dus niet mogelijk. Dit betekent dat jullie geen tent of
trekrugzak moeten meenemen! Alle groepen gaan wel een daguitstap maken
in de plaats, dus voorzie een klein rugzakje om je brooddoos en drinkbus in te
steken.

Wat neem ik niet mee?
✓ Het coronavirus
✓ Gsm
✓ Computerspelletjes
✓ Radio, mp3-spelers, iPod of andere duren dingen die kwijt kunnen
✓ Snoep, alcohol, drugs en sigaretten (Zie drank- en drugsbeleid op onze
website!)
✓ We vragen uitdrukkelijk geen geld mee te geven. Extraatjes zijn in de
kampprijs inbegrepen.
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Regels en afspraken
✓ Respecteer de hygiëne maatregelen
✓ Blijf in je eigen bubbel en kom niet in contact met leden van de andere
bubbels, dit geldt ook voor broertjes en zusjes!
✓ De activiteiten zijn er voor iedereen. Dat wil zeggen dat je altijd
deelneemt, behalve als je om medische redenen niet mag.
✓ Je verlaat de kampplaats niet zonder toestemming van de leiding.
✓ We letten erop dat de leef-, speel- en slaapruimtes proper blijven.
✓ De uren van het slapengaan en opstaan worden gerespecteerd.
✓ ‘s Avonds laat, ’s nachts en ’s ochtends vroeg is het steeds muisstil.
Iedereen kan zijn nachtrust goed gebruiken.
✓ Breng geen snoep, koeken, chips of drank mee. Tussendoortjes zijn
ruimschoots voorzien. Deze zaken kunnen dan ook in beslag genomen
worden door de leiding.
✓ Alcoholische dranken, sigaretten of andere drugs zijn uiteraard volledig uit
den boze.
✓ Neem niet te veel zakgeld mee. De groepskassen zullen eventuele extra
kosten zoveel mogelijk voor hun rekening nemen.
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Adres
Chiro Nelto
Eester 25
2960 Sint-Lenaarts

Contact
We proberen jullie elke dag via Facebook een leuke update te geven zodat
jullie op de hoogte blijven tijdens het kamp. Bij dringende vragen of problemen
kunnen jullie ons telefonisch bereiken:
- Senne: + 32 471 57 36 88
- Sien: +32 491 06 64 44
- Lina: +32 471 83 52 64
Bedankt voor jullie begrip en vertrouwen. We maken er een geweldig kamp
van!
Hopelijk tot op kamp en speelse Chirogroet
De leiding van Chiro Holsbeek-Dorp
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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 er
van 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
- onstabiel ernstig astma met nood aan hoge dosis systeemcorticoiden of biologicals
- chronische zuurstoftherapie
- chronische niet invasieve beademing
- onstabiele congenitale longen/luchtwegaandoeningen
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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 o
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,…)

NEFROLOGIE
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)
- 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:
- Kinderen onder combinatiebehandeling met immuunonderdrukkende medicatie o kinderen
onder behandeling met dialyse of plasmaferese
- Kinderen bij wie atypisch hemolytisch uremisch syndroom werd vastgesteld
- 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
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REUMATOLOGIE
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 met een reumatische aandoening en behandeling met andere
immuunonderdrukkende medicatie zijnde:

-

Basismedicatie inclusief Plaquenil, Methotrexaat (ledertrexate,metoject),
Cellcept, Cyclosporine, prograft/advagraf en Imuran
Biologische medicatie inclusief
▪ TNF alpha inhibitie (Enbrel, Humira, Infliximab),
▪ Orencia
▪ IL-1 inhibitie (Anakinra, Ilaris),
▪ IL-6 inhibitie (Roactemra),
▪ JAK inhibitie (Olumiant, Xeljanz),
▪ Rituximab,

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 :
- patienten 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

18

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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