
De Belgische Academie voor Kindergeneeskunde, die het overkoepelend orgaan is van alle 
Belgische pediatrische verenigingen (Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde, de 
Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde, de Groupement Belge des Pédiatres de 
langue Française, de Belgische Beroepsvereniging van Kinderartsen) en de universitaire 
pediatrische diensten, vragen, na  in achtneming van de verschillende standpunten geuit 
binnen de Belgian Paediatric COVID-19 Task Force, aan de regering om de 
coronamaatregelen die nu nog gelden in de scholen voor kinderen onder de 12 jaar op te 
schorten in de regio’s waar de epidemie stabiel is.   
Zelfs indien blijkt dat dit afschaffen een risico inhoudt, pleiten wij voor een verstrenging van 
de maatregelen voor de volwassen in de maatschappij (blijvende mondmaskerplicht, 
uitgebreid invoeren van het covid safe ticket, blijven aanmoedigen van thuiswerk, …) ten 
voordele van het normaliseren van het onderwijs voor onze -12-jarige kinderen.  
 
Concreet vragen wij dat: 
 
1/ kinderen jonger dan 12 jaar alleen worden getest als de behandelend arts dat nuttig acht 
voor het kind zelf 
 
2/ in geval van één of meer gevallen van Covid-19 in de klas, alleen zieke kinderen worden 
getest indien de behandelende arts dit nuttig acht 
 
3/ de quarantainevoorschriften in scholen worden afgeschaft voor kinderen onder de 12 
jaar. 
 
4/ de mondmaskerplicht wordt afgeschaft in de scholen. 
 
Hiervoor baseren wij ons op volgende feiten: 

- Kinderen onder de 12 jaar besmet met het Coronavirus zijn weinig of niet ziek, en 
hebben een ziekteverloop te vergelijken met een griep. 

- Ouders en leerkrachten hebben de mogelijkheid gehad om zich te laten inenten. 
- Kinderen onder de 12 jaar kunnen zich voor het ogenblik niet laten inenten. 
- Het testen van de kinderen, het dragen van maskers en quarantaine voor kinderen 

gaan in tegen het principe van ‘primum non nocere’ hetgeen artsen in hun eed van 
Hippocrates hebben afgelegd, gezien deze ingrijpende handelingen op korte en 
lange termijn veel meer schade berokkenen aan de kinderen dan het doormaken van 
de infectie zelf. 

- Het doormaken van de infectie door de kinderen zal hen een veel betere immuniteit 
opleveren dan een eventuele vaccinatie die nu nog niet aan de orde is.  

- Over het epidemiologisch effect van het laten circuleren van het virus onder de 
kinderen onder de min 12-jarigen op het aantal opnames in het ziekenhuis bestaat 
geen eensgezindheid. Volgens bepaalde Europese experts zou dit heel beperkt zijn 
en alleen gelden voor volwassenen die zich niet laten inenten.  

- De bestaande quarantaine regels treffen vooral de meest kwetsbare kinderen.  
- De bestaande quarantaine regels voor kinderen hebben ook een belangrijk 

economisch impact voor de ouders van die kinderen. 
- In de maatschappij worden bijna alle maatregelen afgeschaft, terwijl het onderwijs 

dat heel goed controleerbaar is als laatste komt in de versoepeling van maatregelen.  



- Wij wensen wel het belang van goede ventilatie te onderstrepen in de klaslokalen, 
niet alleen voor het Coronavirus maar ook voor alle andere respiratoire virussen. 

- Het huidig testbeleid en de quarantaine regels zijn een heel zware last voor de CLB’s 
en PSE’s, waardoor zij hun kerntaken niet kunnen uitvoeren met op termijn 
onmeetbare gevolgen, zeker voor de meest kwetsbare kinderen.  

- De huidige corona-cijfers zijn stabiel en bijna alle volwassenen die nu opgenomen 
worden, zijn volwassenen die zich niet hebben (willen) laten vaccineren. 
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