AANBEVELINGSNOTA VAN DE PROVINCIEGOUVERNEUR VLAAMS-BRABANT
VOOR DE ORGANISATIE VAN EVENEMENTEN

Deze aanbevelingsnota is bedoeld voor de burgemeesters en afgevaardigden van lokale besturen om
in overleg met organisatoren van evenementen die toch blijven doorgaan, af te wegen en te bepalen
welke schikkingen getroffen kunnen worden bij deze evenementen, zodat deze in lijn blijven met het
aanbevolen beleid van ‘social distancing’.
De maatregelen die worden voorgesteld met betrekking tot het verbieden van grootschalige
evenementen waar meer dan 1000 deelnemers worden samengebracht, hebben te maken met een
‘social distancing’ beleid dat gevoerd dient te worden. Het doel van deze maatregelen is niet zozeer
om een epidemie te stoppen, maar wel om de verspreiding van een besmettelijke ziekte zoveel
mogelijk te beperken of te vertragen. Afhankelijk van de mate waarin deze maatregelen worden
uitgevoerd, kan de tijd tot het optreden van een epidemische piek vertraagd worden en het totale
aantal gevallen (en de daarmee geassocieerde morbiditeit en mortaliteit) verminderd worden,
waardoor de druk op de verschillende actoren in de gezondheidszorg en andere sectoren verlaagd.
Elke genomen maatregel dient in eerste instantie vanuit deze redenering te vertrekken.
Maatregelen zijn erop gericht om de intensiteit en de hoeveelheid van nauwe contacten te
beperken en dienen steeds proportioneel te zijn, rekening houdend met de specifieke
omstandigheden.
“Social distancing” verwijst naar (niet-medische en niet-farmaceutische) maatregelen om het contact
tussen een (eventueel onbekende) besmette persoon en gezonde, niet besmette personen te
verminderen. De eenvoudigste maatregelen van social distancing, namelijk het vermijden van
handen geven, zoenen en knuffelen, worden al enige tijd aanbevolen. Samen met het promoten van
een goede handhygiëne blijven deze maatregelen uiteraard onverminderd van kracht.
Voor grotere evenementen is het moeilijk om een grenswaarde van aantal deelnemers te berekenen.
Op dit ogenblik zijn er te veel ongekende parameters om toe te laten een volledig uitgewerkt
wetenschappelijk advies hierover te kunnen geven. Wel laat een snelle evaluatie toe om te zeggen
dat met een toename in het aantal besmette personen binnen de bevolking, de kans veel sneller
stijgt dat er op een evenement een besmet persoon aanwezig is bij een evenement van 1000
personen dan bij een evenement van 500 personen. Daarom wordt voorgesteld om een
grenswaarde van 1000 te gebruiken voor activiteiten die binnen doorgaan.
Deze grens dient echter met het nodige gezond verstand te worden geïnterpreteerd. Ook
evenementen met minder deelnemers kunnen af te raden zijn, of kunnen om extra maatregelen
vragen.
De risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of
nieraandoeningen, kinderen jonger dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een
verzwakt immuunsysteem, …) dienen altijd te worden afgeraden om aan de evenementen deel te
nemen.
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Om uit te maken of er meer verregaande ‘social distancing’ maatregelen nodig zijn bij andere
evenementen, dienen een aantal criteria in overweging genomen te worden:
1. Aantal mensen dat samenkomt
Op plaatsen of gelegenheden waar heel veel mensen samenkomen is er uiteraard meer kans tot
transmissie van infectieziekten dan op plaatsen waar weinig mensen komen.
2. De intensiteit van het contact tussen de mensen die samenkomen
Nauw contact (zoals dicht opeengepakt staan tijdens een concert) zal uiteraard tot meer
transmissie van infectieziekten leiden dan een vluchtig contact.
3. De duur van het contact tussen mensen die samenkomen
Langdurig contact is meer risicovol voor transmissie dan een kortstondig contact.
4. De beslotenheid van de ruimte waar mensen samenkomen
Een afgesloten of slecht geventileerde ruimte leidt tot een accumulatie van virale partikels. Goed
verluchten is daarom sterk aanbevolen. Activiteiten in openlucht zijn minder risicovol.
5. De leeftijdsmix van de mensen die samenkomen
Bij Covid19 weten we dat vooral oudere mensen een hoger risico hebben op ernstige ziekte,
kinderen worden niet ernstig ziek door Covid19 maar kunnen wel zeer grote hoeveelheden virus
produceren. Het samenbrengen van kinderen met bejaarden is in de huidige situatie dan geen
goed idee.
6. De haalbaarheid van de maatregel
Bij elke voorgestelde “social distancing” maatregel moet goed nagedacht worden over de
haalbaarheid van de maatregel.
7. De noodzakelijkheid of uitstelbaarheid van een activiteit
Sommige activiteiten die eventueel tot transmissie zouden kunnen leiden zijn noodzakelijk
(bijvoorbeeld dringende helpverlening). Andere activiteiten (zoals een schoolfeest) zijn
uitstelbaar zonder al te veel ernstige gevolgen.
We geven graag nog enkele aanbevelingen die u kunnen helpen deze richtlijnen in praktijk om te
zetten:
•
•
•

•

Vermijd dat mensen op elkaar gedrumd staan. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van
stoelen op een redelijke afstand.
Beperk het aantal aanwezigen bij een evenement, rekening houdend met de grootte van de
zaal.
Vermijd wachtrijen voor het binnen- en buitengaan. Er kan eventueel geopteerd worden
voor het aanschuiven ‘in slang’, waarbij mensen ver genoeg uit elkaar worden gehouden. Er
kan gedacht worden aan het verlaten van de zaal in gespreide slagorde.
Zorg steeds voor een goede ventilatie of verluchting van de ruimte.
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•
•

Wanneer mogelijk, beperk dan de duur van het evenement. Zo kunnen recepties achteraf
bijvoorbeeld tijdelijk worden vermeden.
Correcte handhygiëne promoten en voorzien.

Bijeenkomsten in kleine(re) groepen, die niet specifiek bedoeld zijn voor de risicogroepen, kunnen
wel doorgaan. Activiteiten van de jeugdbeweging, training van de sportclub, repetities van de
muziekvereniging, vormen geen probleem mits de aanwezigen zelf de richtlijnen voor persoonlijke
hygiëne (handen wassen, hoesten) en nauwe contacten (handen geven, kussen of knuffelen) in acht
nemen. Ook hier geldt dat het afgeraden wordt voor risicogroepen om deel te nemen.
Bijenkomsten in kleine(re) groepen die specifieke bedoeld zijn voor risicogroepen (bijvoorbeeld
verenigingen voor gepensioneerden) worden in algemene zin afgeraden. Dit wil niet zeggen dat
hierop geen enkele uitzondering mogelijk is. Een wandeling in open lucht met de nodige afstand
tussen de deelnemers is bijvoorbeeld mogelijk, maar het laten doorgaan van de wekelijkse
kaartbijeenkomst in een klein lokaal is een minder goed idee. De algemene aanbeveling is deze
bijeenkomsten niet te laten doorgaan.
Wij willen u graag uitnodigen om andere ideeën en praktijken met betrekking tot deze maatregelen
met ons te delen en te bespreken, zodat we samen tot een succesvolle aanpak kunnen komen. Deze
tekst zal ongetwijfeld verder worden aangevuld, aangepast en verbeterd. De evolutie van de tekst
kan worden opgevolgd via ICMS. In geval van grondige wijzigingen, wordt de tekst u opnieuw
toegestuurd.
We herhalen tot slot dat alle genomen maatregelen vertrekken vanuit het oogpunt de intensiteit en
de hoeveelheid van nauwe contacten te beperken en risicogroepen optimaal te beschermen. Alle
genomen maatregelen dienen proportioneel te zijn, rekening houdend met de specifieke
omstandigheden.
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