
Samen tegen corona

Inpiratiegids Covid-19
Brussel

De strijd tegen het coronavirus beheerst ons dagelijkse en professionele leven. Met alle 
informatie die op ons afkomt, is het soms moeilijk het overzicht te bewaren. 

Deze gids helpt daarbij.  Je vindt een overzicht van betrouwbare bronnen, campagnes, 
methodieken en materialen per doelgroep, toegespitst op Brussel. Wanneer je op een 
afbeelding klikt, kom je rechtstreeks op de beschreven bron terecht. 

Logo Brussel verzamelt tijdens de COVID-19 epidemie betrouwbare en relevante 
informatie op haar website. Ontbreekt er nog interessante informatie? Mail het dan naar 
lieve.vancoppenolle@vgc.be. Zo help je om deze lijst up-to-date te houden. 

Update 17 mei 2021

Logo Brussel adviseert en coacht bij vragen rond gezondheidsthema’s als 
beweging, gezonde voeding, mentale gezondheid, kankeropsporing, tabak/
alcohol/drugs, infectieziekten, vaccinatie en valpreventie. Onze organisatie 
helpt bij het uitstippelen van een gezondheidsbeleid op het werk, school 
of in de gemeente. Wij zijn de ideale partner om een gezondheidsactie te 
organiseren en educatief en informatief materiaal ter beschikking te stellen.

SAMEN WERKEN WE AAN EEN GEZOND BRUSSEL 
GEZONDHEID TROEF    

http://logobrussel.be
http://www.vgc.be
mailto:lieve.vancoppenolle%40vgc.be?subject=Inspiratiegids%20Brussel%20COVID-19
http://logobrussel.be
http://logobrussel.be
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ALGEMEEN

Populair wetenschappelijke informatie

Wat zegt de wetenschap over Covid-19
Universiteit van Vlaanderen

Wereld Gezondheids Organisatie

Algemene info over Corona in de wereld in het Arabisch, 
Chinees, Russisch, Engels, Frans en Spaans.
WHO

Factcheck Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap houdt, in samenwerking 
met universiteiten en gezondheidsorganisaties, de 
vinger aan de pols met analyses van het coronanieuws.
Gezondheid en wetenschap

Belangrijkste info op federaal niveau

Informatie over het vaccinatieprogramma, de huidige 
regels, cijfers, maatregelen in Nederlands, Frans, Engels, 
Duits
FOD Gezondheid

Belangrijkste Info voor de Brusselse bevolking

Informatie over het vaccinatieprogramma in 
Brussel, de huidige regels rond COVID en Brussels 
campagnemateriaal. In Nederlands, Frans, Engels, Duits
GGC

Website ‘Coronavirus emergency resources and 
information’ in Europe

Meertalige eenvoudige informatie over Covid-19 vanuit 
Europees standpunt.
Inclusion Europe

Vaccinatie COVID-19 Vlaanderen

Informatie over het Vlaamse vaccinatieprogramma,  
campagnemateriaal, de volgorde van vaccineren, de 
veiligheid en de beschikbaarheid van de vaccins. 
Laat je vaccineren.be
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https://www.universiteitvanvlaanderen.be/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
http://www.gezondheidenwetenschap.be
https://www.info-coronavirus.be
https://coronavirus.brussels/index.php/nl/
https://www.inclusion-europe.eu/coronavirus-pandemic/#1584977061628-16fcec00-a699
https://www.laatjevaccineren.be
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Poster met de symptomen van Covid-19

De belangrijkste symptomen van COVID-19 met beelden.
Agentschap Zorg & Gezondheid

ALGEMEEN

Poster ‘Hoe was je je handen?’

Poster rond correct handen wassen.
Agentschap Zorg & Gezondheid

Website #maak je mondmasker

Alles wat je moet weten over waarom we een 
mondmasker moeten dragen en hoe je dit best wast.
Coronadenktank 

Poster ‘Hoe draag je een mondmasker?’

Hoe draag je een stoffen mondneusmasker
info-coronavirus.be

Video’s rond het mondmasker

Hoe vaak veranderen, wasvoorschriften, etc
Coronavirus Brussels
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Advies gezond binnenmilieu

Adviserend document: Maatregelen rond ventileren en 
verluchten tijdens de corona-uitbraak in woningen en 
publiek toegankelijke gebouwen
Agentschap Zorg en Gezondheid

Poster ‘Hou je kot gezond’

Poster ‘Hou je kot gezond’ met vuistregels voor een 
gezond binnenmilieu in coronatijden.
Vlaams Instituut Gezond Leven

https://www.zorg-en-gezondheid.be/affiche-coronavirus-herken-de-symptomen
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/thumbnails/image/Instructies%20handen%20wassen%20met%20water%20en%20zeep_feb2020.jpg
https://maakjemondmasker.be
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/Comment_porter_un_masque_en_tissu_NL.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1zsi9tGK6Os&feature=youtu.be
https://www.zorg-en-gezondheid.be/ventilatie-en-verluchten-en-covid-19
https://www.gezondleven.be/themas/gezondheid-en-milieu/gezond-binnen/vuistregels-voor-een-gezond-binnenmilieu
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Perstekst over contactopvolging

Perstekst ‘wat is contactopvolging en waarom wordt er 
aan contactopvolging gedaan’
GGC

Folder contactonderzoek

Folder contactonderzoek ‘samen het virus vertragen’ in 
meerdere talen
Agentschap Zorg & Gezondheid

Poster ‘Contactonderzoek bij Covid-19’

Poster ‘Contactonderzoek bij Covid-19’
Agentschap Zorg & Gezondheid

ALGEMEEN

Infographic over contactonderzoek

De keten van contactonderzoek in beeld - infographic
Agentschap Zorg & Gezondheid

Infographic waaruit je kan afleiden of je risico loopt 
op een coronabesmetting en of je verder actie moet 
ondernemen.
Vlaamse Logo’s

Infofiche ‘Ben ik besmet?’

App - Coronalert

De gratis app helpt ons om elkaar te beschermen en 
de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te 
vertragen. Coronalert maakt gebruik van technologie om 
de contactopsporing in België te versnellen.

Gratis signalisatie, posters en wallpapers om 
duidelijke richtlijnen te maken voor bezoekers, 
werknemers, ...
Illustrator Willem Pirquin

Signalisatie, posters en wallpaper
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https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/faq_tracing_nl_00000002_0.pdf
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Folder%20contactonderzoek%20NL_update-oktober-2020.pdf
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/WVG_Corona_affiche_contactonderzoek_DEF.pdf
https://cdn.nimbu.io/s/yba55wt/assets/Keten-contactonderzoek-A4-staand-v2.pdf
https://logomiddenwvl.be/sites/default/files/domain%20editor/annehervent/20201126FolderBenIkBesmet.pdf
https://coronalert.be/nl/hoe-werkt-het/
https://www.willempirquin.be
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ALGEMEEN

Testcentra in Brussel

Kaart met alle testcentra in Brussel.
Testcovid.be

Informatie over testing in Brussel

Alle informatie over de Brusselse testcentra Covid-19.
Testcovid.be

Video over contactopvolging

Een video van Wablieft, het Centrum voor Duidelijke 
Taal, met info over corona en de maatregelen in  
duidelijke taal voor laaggeschoolden
Wablieft

Video ‘Samen het virus vertragen’

Video over contactonderzoek.
Agentschap Zorg & Gezondheid

Federale Overheidsdienst Buitenlandse zaken

Wat zijn de maatregelen die je moet treffen als je naar 
het buitenland moet? Registreer je reis.
FOD Buitenlandse zaken

Infofiche quarantaine

Infofiche die duidelijk weergeeft wat er van je verwacht 
wordt wanneer je getest moet worden op corona en in 
quarantaine moet. 
Vlaamse Logo’s

Formulier - Passenger Locator Form

Verplicht in te vullen als u van plan bent naar België te 
reizen of naar België terugkeert na een verblijf in het 
buitenland.
FOD Buitenlandse Zaken

https://brussels.testcovid.be
https://brussels.testcovid.be
https://www.youtube.com/watch?v=P4IlKDHKq0g
https://youtu.be/dF6qpbC4olA
https://diplomatie.belgium.be/nl
https://logobrussel.be/content/het-coronavirus-wat-te-doen-na-een-hoogrisicocontactmogelijke-besmetting
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
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ALGEMEEN

Poster ‘Omgaan met stress in tijden van Corona’

Omgaan met stress en angst in tijden van Corona.
Rode Kruis Vlaanderen

Psychische weerbaarheid in tijden van Corona

Een online interventie met een video die je door een 
stappenplan en oefeningen gidst voor meer  
psychische weerbaarheid tijdens Corona.
Prof. Dr. Elke Van Hoof

Geestelijk gezond in coronatijden

Tips en links om psychisch weerbaar te blijven in tijden 
van Corona.
Geestelijk gezond Vlaanderen

Website ‘Zorgen voor morgen’

Had je al zorgen of problemen voor corona of heeft deze 
situatie je helemaal onderuitgehaald? Aarzel dan niet 
om professionele hulp in te schakelen.
Departement welzijn, gezondheid en gezin

Website ‘Check Jezelf’

Deze website zet je op weg om mentaal fit te blijven in 
coronatijden én daarbuiten! Met tips, oefeningen en 
verhalen van (bekende) Vlamingen.
Vlaams Instituut Gezond Leven

Online Hulp-apps

Apps voor welzijn en geestelijke gezondheid die 
gescreend werden op helderheid, betrouwbaarheid en 
toegankelijkheid. 
VLAIO en Welzijn volksgezondheid en Gezin
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https://www.rodekruis.be/storage/main/poster-6stappen-v3.pdf
https://www.iedereenok.be
https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/geestelijk-gezond-coronatijden-0
https://zorgenvoormorgen.be
https://checkjezelf.be
https://www.onlinehulp-apps.be


9

Campagnemateriaal  ‘Coronalert’

Banners, emailhandtekeningen, posters op maat van 
hulpverleners.
Agentschap Zorg en Gezondheid

ALGEMEEN

Campagne ‘6 gouden regels - 11 miljoen redenen’

Campagne die Belgen aanmoedigt om de 6 gouden 
regels tegen corona te blijven opvolgen.
Federale overheid

Campagnemateriaal #daar zorg ik mee voor

Campagnemateriaal #Daar zorg ik mee voor
Zorgnet Icuro

Campagnemateriaal “Laat je vaccineren”

Beschikbare materialen over COVID-19-vaccinatie: 
webbanner, filmpjes, affiches, vaccinatiekaart, fout-feit-
fiche, visuals, e-mailhandtekening,...
Laat je vaccineren.be
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Brusselse Campagne ‘Connecting Brussels’

Zit je met een vraag? Heb je hulp nodig? Wil je je 
engageren? Heb je een goed idee? Connecting 
Brussels brengt je in contact met de juiste mensen. In 
Nederlands, Frans, Engels.

Brusselse Campagne ‘Bedankt’

Campagne om jezelf en mekaar te beschermen. In 
Nederlands en Frans.
GGC, VGC, Francophon Brussel, BHG

Campagne ‘1 ploeg 11 miljoen’

Nieuwe campagnegolf tegen het coronavirus moedigt 
Belgen aan om als 1 ploeg van 11 miljoen het 
coronavirus te verslaan. In Nederlands en Frans.
Federale Overheid

https://zeroheight.com/71a6cd2bd/p/315b37-nl
https://coronavirus.brussels/nl/communicatiemateriaal-campagne-bedankt/
https://belgische-federale-overheidsdiensten.prezly.com/overheidscampagne-11-miljoen-redenen-toont-drijfveren-van-belgen-om-zes-gouden-regels-tegen-corona-te-blijven-volhouden
https://www.connectingbrussels.be
https://11miljoenredenen.be/nl
https://daarzorgikmeevoor.be/
https://www.laatjevaccineren.be/campagne-covid-19-vaccinatie
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OUDERS & PROFESSIONALS

Ouders voor inclusie

Steunpunt voor inclusie bundelt informatie rond corona 
voor ouders van kinderen met een beperking. 
Steunpunt voor inclusie

Corona en jeugdwerk

De Ambrassade geeft informatie over corona en de 
impact op jeugdwerk.
De Ambrassade vzw

Algemene info voor ouders en welzijnswerkers

Gerichte info over Corona en zwangerschap, vaccinaties, 
kinderopvang, voorzieningen en jeugdhulp, corona-
ouderschapsverlof, groeipakket, enz.
Kind & Gezin, Jongerenwelzijn en VAPH

Opvoedingsondersteuning

Groeimee biedt ouders betrouwbare info over opvoeden 
en opgroeien. Je vindt er info over ‘praten met kinderen 
over het coronavirus’ en inspiratie om zo goed mogelijk 
de weken van de lockdown door te komen.

SAM vzw

SAM bundelt tips om kwetsbare personen te bereiken in 
tijden van corona.
Steunpunt mens en samenleving

Opvoedingsondersteuning

Zitdazo geeft tips over praten met tieners in 
Coronatijden.
Zitdazo vzw

Infofiche: communiceren naar jongeren

9 aanbevelingen om te communiceren naar jongeren, 
mensen met migratieachtergrond en mensen in  
maatschappelijk kwetsbare situaties.
Vlaams Instituut Gezond Leven
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https://www.oudersvoorinclusie.be/steunpunt-corona/
https://ambrassade.be/nl
https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus
https://www.groeimee.be/homepage
https://www.samvzw.be/nieuws/kwetsbare-mensen-bereiken-tijden-van-corona
https://www.zitdazo.be/post/tieners-mentaal-kwetsbaarste-groep-in-coronatijden
https://logobrussel.be/sites/default/files/domain%20editor/zennelandcm/aanbod%20voor%20ondersteuning%20rond%20het%20communiceren%20naar%20prioritaire%20groepen%20over%20corona%20voor%20organisaties.pdf
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Webinars over ventileren en verluchten op school

5 experten beantwoorden vragen en meer in de webinar 
over verluchten en ventileren: Hoe verspreidt het virus 
zich? Hoe gebruik je een CO2-meter en waarmee hou je 
rekening bij de aankoop en nog veel meer.

FAQ ivm jeugdactiviteiten in de gemeente

Tips en good practices voor gemeentebesturen, 
jeugdraden en schepenen van jeugd om informatie over 
Corona te verspreiden bij hun jongeren.
Bataljong vzw

Tips: thuiswerken met je baby

Tips om thuis te werken met een baby
Kind & Gezin

Psychische weerbaarheid-tips

Tips en links voor ouders om te zorgen voor zichzelf.
Groeimee

Online edubox rond nepnieuws 

VRT NWS stelt een interactieve les over nepnieuws 
beschikbaar voor leerlingen uit het secundair onderwijs. 
Journaal-anker Hanne Decoutere geeft in deze onlineles 
bruikbare tips, op maat van jongeren, om nepnieuws te 
herkennen.

Structuurkaarten: thuiswerken met je kinderen

Structuurkaarten voor jonge kinderen.
Klasse

Psychische weerbaarheid Check Jezelf

Deze website zet je op weg om mentaal fit te blijven in 
coronatijden én daarbuiten! Boordevol tips, oefeningen, 
quizzen en verhalen van (bekende) Vlamingen.
Vlaams Instituut Gezond Leven
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OUDERS & PROFESSIONALS

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/webinar-verluchten-en-ventileren-op-school
https://bataljong.be/corona#najaar2020
https://www.kindengezin.be/opvoeding/opvoedingsvragen/als-gezin-door-de-coronacrisis/thuis-met-een-baby-of-peuter/
https://www.groeimee.be/corona-zorg-voor-jezelf
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/17/nepnieuws/?deliveryName=DM84357
https://cdn.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2020/03/Structuurkaarten_Corona.pdf
https://checkjezelf.be


12

Kaartspel

Een kaartspel met 38 vragen of ‘gespreksstarters’ om te 
praten over hoe het écht met je gaat. 
WATWAT ism Awel, Zelfmoord 1813 en VIGEL

Video WatWat

WatWat wil het taboe rond mentaal welzijn doorbreken. 
8 jongeren nemen hierin het voortouw en delen 
openhartig hun eigen moeilijke momenten.
WatWat

Kzitermee

Op deze website kan je terecht voor al je vragen rond je 
goed voelen in je vel of vind je de weg wanneer je hulp 
zoekt!
Logo Leieland vzw

Quaranteam

19 gratis opdrachten rond teambuilding, diepere 
kennismaking en zelfreflectie. Hiermee versterk of 
onderhoud je de band tussen leerlingen of andere 
groepsleden, ondanks de afstand. Pimento VZW

Lessenpakket weerbaarheid

Werken aan een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen, eigen 
grenzen voelen en kennen, innerlijke kracht kunnen 
inzetten. Voor de 3de graad basisonderwijs en 1ste 
graad secundair. Awel vzw

EDUCATIEF MATERIAAL
MENTAAL WELBEVINDEN

Lessenpakket ‘Take Off’

Dit gratis lessenpakket zit boordevol info, tips en 
bruikbare methodieken voor alle leerkrachten van het 
secundair onderwijs.
VVGG, Eetexpert en Cera

Game ‘Mindfits’

Om jongeren te helpen de juiste balans te vinden in deze 
mentaal veeleisende tijden en om ze toe te leiden naar 
de bestaande online hulpverlening, werd er een serious 
game ontwikkeld. Telma en EW32

https://www.watwat.be/donkere-gedachten/kaartspel-donkere-gedachten
https://www.youtube.com/watch?v=WRbYdBlCTAQ
https://www.pimento.be/quaranteam/
https://www.kzitermee.be
https://awel.be/over-awel/mijn-schooltaak-over-awel
https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/take-lessenpakket
https://ew32.be/mindfitslockdown/
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Inspiratiebox Warme Steden 

Deze inspiratiebox helpt en inspireert om de pijlers van 
Warme William in te vullen met concrete acties. Het is 
een verzameling van positief geëvalueerde praktijken uit 
andere (Warme) Steden die telkens bij een of enkele van 
de pijlers passen. Vlaams Instituut Gezond Leven

Educatief pakket ‘Warme William’

Ontdek spelenderwijs wie Warme William is en 
waarvoor hij staat. Dit is een product voor leerkrachten, 
jeugdwerkers of andere professionals die met jongeren 
werken. Vlaams Instituut Gezond Leven

Vragenspel ‘Warme William’

In dit spel vind je 36 vragen die men aan elkaar 
kunnen stellen om elkaar beter te leren kennen en die 
uitnodigen om meer van jezelf te delen dan je gewoon 
bent. Gezond Leven

Awel Spel

Een hulplijn contacteren… akelig is dat. Wie zal er 
antwoorden? Hoe gaat dat dan? En gaan ze het verder 
vertellen? Awel, het spel! verlaagt de drempel. 
Awel vzw

Educatief pakket Gelukszoekers

Werken aan de mentale veerkracht, het geluk en het 
welbevinden van je leerlingen. Tips om het geestelijk 
gezondheidsbeleid op school concreet gestalte te geven.
Christelijke Mutualiteit

EDUCATIEF MATERIAAL
MENTAAL WELBEVINDEN

Grip

De oefeningen in deze tool helpen om even stil te staan 
bij de impact van het gebruik op het eigen leven. Deze 
zelfreflectie verhoogt de veerkracht van de jongere.
De Drugslijn vzw

https://www.warmewilliam.be/lesmap
https://www.warmewilliam.be/vragenspel
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/beleid-mentaal-welbevinden-en-veerkracht/warme-steden-en-gemeenten/inspiratiebox-warme-steden-gemeenten
https://awel.be/over-awel/spel
https://www.cm.be/professioneel/scholen/secundair-onderwijs/de-gelukzoekers
https://www.druglijn.be/grip/kind-van#/
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MEERTALIGEN

Website ‘Coronavirus emergency resources and 
information’ in Europe

Meertalige eenvoudige informatie over Covid-19 vanuit 
Europees standpunt.
Inclusion Europe

Belangrijkste Info voor de Brusselse bevolking

Huidige regels in Brussel in tekst, banners, sociale 
media, video’s en campagnemateriaal. 
In Nederlands, Frans, Engels, Duits
GGC

AL
GE

M
EN

E 
IN

FO
RM

AT
IE

Belangrijkste info op federaal niveau

Huidige regels, cijfers, maatregelen in Nederlands, Frans, 
Engels, Duits
FOD Gezondheid

Informatie over Corona op wereldvlak

Algemene info over Corona in de wereld in het Arabisch, 
Chinees, Russisch, Engels, Frans en Spaans.
WHO

Tekst en audio ‘Meest recente maatregelen’

De meest recente federale maatregelen in tekst en audio 
weergegeven. Vertaald in 27 verschillende talen en 
ingesproken in 24 audiobestanden ♫.
Info-coronavirus.be

Video over praktische vragen rond vaccinatie in 
Brussel

Foyer maakte video’s met haar interculturele bemidde-
laars over praktische vragen rond vaccinatie in Brussel in 
19 verschillende talen. 
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Huidige maatregelen voor de Brusselse bevolking

Huidige regels in Brussel in tekst In Nederlands, Frans, 
Engels, Duits
GGC

https://www.inclusion-europe.eu/coronavirus-pandemic/#1584977061628-16fcec00-a699
https://coronavirus.brussels/index.php/nl/
https://www.info-coronavirus.be
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.info-coronavirus.be/en/translation/#nederlands---néerlandais---nl
https://www.foyer.be/news/faites-vous-vacciner-comment-ou/
https://coronavirus.brussels/nl/?s=maatregelen
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Infofiche ‘Hoe draag ik een stoffen masker?’

Infofiche ‘Hoe was ik een stoffen mondmasker?’

Infofiche met afbeeldingen en korte zinnen. Instructies 
hoe een stoffen mondmasker te dragen. Vertaald in 13 
verschillende talen.
Info-coronavirus.be

Infofiche met korte afbeeldingen en korte zinnen. 
Instructies hoe een stoffen mondmasker te wassen. 
Vertaald in 13 verschillende talen.
Info-coronavirus.be

Infofiche ‘Wanneer neem ik een nieuw mondmasker?

Infofiche met korte afbeeldingen en korte zinnen. 
Instructies wanneer je een nieuw mondmasker moet 
dragen. Vertaald in 13 verschillende talen.
Info-coronavirus.be

Infofiche ‘Waarom een mondmasker?’

Infofiche met korte uitleg waarom een mondmasker 
nuttig is in meerdere talen vertaald.
Info-coronavirus.be

Video ‘Hoe maak ik een mondmasker’ 

Uitleg over het maken van een mondmasker in 78 talen 
in tekst+beeld/video.
Jorim Rademaeker Manual.to

Infofiche correct handen wassen 

Nederlandstalige infofiche van Zorg en Gezondheid met 
instructies om handen correct te wassen.
Agentschap Zorg en Gezondheid
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Infofiche voor wachtzalen van hulpverleners

Om de spoeddiensten te ontlasten: ga niet naar spoed, 
bel je huisarts of de Brusselse wachtdienst. Ga niet naar 
je tandarts, bel eerst.
Huis voor Gezondheid

https://www.info-coronavirus.be/en/translation/#frans---français---fr
https://www.info-coronavirus.be/en/translation/#frans---français---fr
https://www.info-coronavirus.be/en/translation/#frans---français---fr
https://www.info-coronavirus.be/en/translation/#frans---français---fr
https://corona.manual.to/launch/AXDzPelGHOIPoN2DirJH
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/thumbnails/image/Instructies%20handen%20wassen%20met%20water%20en%20zeep_feb2020.jpg
https://www.huisvoorgezondheid.be/nieuws/algemeen/infographics-voor-huisartsen-apothekers-en-tandartsen/
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MEERTALIGEN

Poster vertaling Gouden regels

De 6 gouden regels uitgelegd met pictogrammen en 
vertaald in 13 verschillende talen. 
Info-coronavirus.be

Posters over COVID-19 in 13 Afrikaanse talen

Informatie over de symptomen van Covid-19 vertaald 
in 13 Oost-Afrikaanse talen.
East Africa Interpreters and Translators Association

Video preventieve maatregelen 

Hoe vermijd je besmetting in alle talen tekst+beeld? 
Jorim Rademaeker Manual.to

Radio uitzendingen in Matongé 

Radio Publik in de Matongéwijk is begonnen met 
programma’s om zijn publiek te sensibiliseren. Met 
een nieuw programma wil de webradio jongeren 
waarschuwen voor de gevaren van het coronavirus.

Preventie en maatregelen fiches en audio

Infofiches met audio ♫ over de meest recente 
maatregelen van de federale overheid. Vertaald en 
ingesproken in verschillende talen.
Integratie en Inburgering

Preventie en maatregelen in meerdere talen

Basisinformatie over corona in verschillende talen en in 
duidelijk Nederlands.
Integratie en inburgering

Preventie ‘Hoe besmetting voorkomen’

Hoe besmetting voorkomen infographic in Arabisch, 
Pools, Roemeens, Russisch, Spaans, Turks met 
Nederlandse vertaling.
Integratie en Inburgering

https://www.info-coronavirus.be/en/translation/#frans---français---fr
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=918618658574237&id=204691779966932
https://corona.manual.to/launch/AXDpDugtHOIPoN2DirEj
https://www.bruzz.be/video-radio-publik-maakt-radioprogramma-om-jongeren-te-sensibiliseren-over-corona-2020-10-09
https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info#albanees
https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info
https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info#albanees
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Video ‘Wat is isolatie?’

Animatievideo in eenvoudig Nederlands. 
Wablieft

Infofiche ‘Wanneer moet ik in quarantaine?’

In eenvoudige taal en ondersteund met foto’s. Vertaald 
in 27 verschillende talen.
Info-coronavirus.be

Infofiche ‘Wanneer moet ik mezelf isoleren?’ 

In eenvoudige taal ondersteund met foto’s. Vertaald in 27 
verschillende talen.
Info-coronavirus.be

Folder ‘Contactonderzoek’

Folder contactonderzoek ‘samen het virus vertragen’ in 
Nederlands, Frans, Engels, Duits
Agentschap Zorg en Gezondheid

Video ‘Contactopsporing’

Video over contactonderzoek in eenvoudig Nederlands.
Agentschap Zorg en Gezondheid

Infofiche ‘Contactonderzoek’

Affiche over contactonderzoek in eenvoudig Nederlands.
Agentschap Zorg en Gezondheid

Tekst en audio ‘Wat als iemand in mijn familie ziek is’ 

Infofiches en audio ♫ over wat je moet doen als er 
iemand uit je familie of vriendenkring ziek is geworden. 
In verschillende talen.
Info-coronavirus.be

MEERTALIGEN
CO

N
TA

CT
O

N
DE

RZ
O

EK

https://www.youtube.com/watch?v=wNgCER9UTUE
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/Vertaling/COVID-19_quarantaine.pdf
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/Vertaling/COVID-19_thuis-isolatie-Frans.pdf
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/WVG_Corona_affiche_contactonderzoek_DEF.pdf
https://www.zorg-en-gezondheid.be/folder-contactonderzoek-bij-covid-19
https://youtu.be/dF6qpbC4olA
https://www.info-coronavirus.be/en/translation/#frans---français---fr
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Webinar ‘Hoe bereik je kwetsbare doelgroepen’

Herbekijk het live webinar ‘Hoe bereik je kwetsbare 
doelgroepen met migratieachtergrond’
Integratie en inburgering

Communicatietips kwetsbare doelgroepen

Proactief advies met 9 aanbevelingen om te 
communiceren naar jongeren, mensen met 
migratieachtergrond en mensen in maatschappelijk 
kwetsbare situaties.Vlaams Instituut Gezond Leven

MEERTALIGEN

Getuigenissen van burgers in Brussel

Brusselaars vertellen in 13 verschillende talen over hun 
leven in tijden van corona en wijzen de weg naar nuttige 
websites en telefoonnummers waar burgers terecht 
kunnen. VGC Brussel

Psychologische hulpverlening en helpdesk

Helpdesklijn voor vluchtelingen in hun eigen taal 
bemand door (etno)psychologen – Arabisch, Farsi en 
Dari. 
Solentra vzw - UZ Brussel

Manual.to tool

Handige gratis tool om zelf meertalige info op te 
nemen met foto’s, tekeningen, video’s, met rechts de 
begeleidende tekst. Deze tekst kan in tientallen talen 
vertaald worden.

Brochure: ‘Slecht slapen, piekeren, stress?’ 

Deze brochure biedt een eerste hulp voor mensen die 
negatieve gevoelens en stress ervaren. In Nederlands, 
Engels, Frans, Arabisch, Farsi, Roemeens en Russisch. 
Agentschap Integratie en Inburgering

Psychologische hulpverlening op een rijtje

Logo Brussel zet alle psychologische hulpverlening in 
Brussel op een rijtje.
Logo Brussel
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https://www.integratie-inburgering.be/kwetsbare-groepen-met-een-migratieachtergrond-bereiken-0
https://logobrussel.be/sites/default/files/domain%20editor/zennelandcm/aanbod%20voor%20ondersteuning%20rond%20het%20communiceren%20naar%20prioritaire%20groepen%20over%20corona%20voor%20organisaties.pdf
https://www.vgc.be/voor-brussel-tegen-corona
https://www.solentra.be/nl/
https://corona.manual.to/launch/AXEBptgfHBzAAE49XvRA
https://www.integratie-inburgering.be/geestelijke-gezondheid
https://logobrussel.be/content/publicaties
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Video “Terug naar het normale leven”

In deze video wordt uitgelegd waarom het zo belangrijk 
is om je te laten vaccineren tegen COVID-19
Foyer vzw

Info over corona in eenvoudige taal

Zoekt je organisatie laagdrempelige informatie over 
corona? Wablieft bundelt alle materiaal. Alle info op deze 
pagina mag je vrij gebruiken.
Wablieft

Krant voor mensen met een mentale beperking

In deze online krant staan meerdere berichten  
(met voorleesfunctie ♫) over de coronacrisis.
Wai Not

EENVOUDIGE COMMUNICATIE

Infofiche ‘Hoe bescherm ik mezelf?’

Infofiche ‘Hoe bescherm ik mezelf?’ uitgelegd met foto’s 
in eenvoudige Nederlands.
Wablieft

Video ‘Zo blijf je veilig’

Animatievideo in eenvoudig Nederlands over de 
maatregelen om jezelf en anderen te beschermen.
Wablieft

Infofiche ‘Mondmaskers’

Infofiche over het dragen van een mondmasker 
uitgelegd met foto’s in eenvoudig Nederlands.
Wablieft
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Infographic “Hoe werken de COVID-19 vaccins”

De Zuidpoort vzw maakte een overzichtelijke infographic 
met de werking van de verschillende soorten vaccins.
www.watmag.be

https://www.foyer.be/news/terug-naar-het-normale-leven-meertalige-vaccinatiecampagne/
https://www.wablieft.be/nl/krant/corona
https://www.wai-not.be/page/19
https://drive.google.com/file/d/1bVWFUmdc5GYomReByuxTQSzHN4tqR_X0/view
https://www.youtube.com/watch?v=n7dawQ5eJiM
https://drive.google.com/file/d/1EWN4we1kEeDQvxP5gduCGh73a8OW4a34/view
https://dezuidpoortgent.be/2021/01/05/97-gentenaren-kijkt-uit-naar-vaccinatie/?fbclid=IwAR2rjyPtkJXHXpNkk2thnGdZVOmoR57a30bdDSTdFnwPjIcV43Kdx6E8V4E
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Infofiche ‘Op vakantie - wat zijn de regels’

Infofiche met foto’s en tekst in zeer eenvoudige taal
Centra voor Basiseducatie

Video ‘Op vakantie - wat zijn de regels’ 19/04/21

Animatievideo met de maatregelen rond reizen uitgelegd 
in eenvoudige taal. Naar welk land mag je wel of beter 
niet? Wat moet je doen als je terugkomt naar België?
Wablieft

Infofiche ‘Wat is contactonderzoek’

Infofiche ‘wat is contactonderzoek?’ uitgelegd met foto’s 
in eenvoudige taal.
Wablieft

Video’s over de meest recente maatregelen. 
Animatievideo over de laatste maatregelen, in 
Nederlands en Frans.
Wablieft

Video over contactonderzoek

Een video van Wablieft, het Centrum voor Duidelijke 
Taal, met info over corona en de maatregelen in 
duidelijke taal voor laaggeschoolden.
Wablieft

Infofiche ‘Ben je ziek?’

Wat doe je als je ziek bent? Wanneer draag je een 
mondmasker? Wat doe je als je stress hebt?
Wablieft

Infofiche met foto’s en tekst in zeer eenvoudige taal. ‘Wat 
moet ik doen als ik me ziek voel of als iemand uit mijn 
omgeving ziek geworden is? 
Centrum voor basiseducatie

Infofiche ‘Quarantaine’
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https://www.vlaamse-logos.be/sites/default/files/domain%20editor/Melissa/COVID-19%20in%20Klare%20Taal_reizen%20vanaf%2019%20april%202021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EhFhNhbAkRY
https://drive.google.com/file/d/1VXf4vLoKaWHmvwBHVGJMmkfMYS4g1AbD/view
https://www.youtube.com/watch?v=sIQ7gvgexxM
https://www.youtube.com/watch?v=P4IlKDHKq0g
https://drive.google.com/file/d/1RNkVOSZC0R6f3fhnyJhQoE9eNUcDZ8yv/view?ts=5ea17877
https://www.vlaamse-logos.be/sites/default/files/domain%20editor/Melissa/COVID-19_Quarantaine_25januari.pdf
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Aanbevelingen van armoedeorganisaties

Concrete aanbevelingen om hulp te bieden aan mensen 
in armoede. 
Netwerk tegen Armoede, Samenlevingsopbouw, 
Welzijnsschakels, Welzijnszorg en ATD Vierde Wereld

Doof in tijden van Corona

Tips bij omgaan met slechthorendheid of doofheid bij 
het dragen van mondmaskers.
Ahoza vzw

Leermodule “Hoe het gesprek aangaan met vacci-
natietwijfelaars? 
In een online leermodule leer je met je patiënt of 
cliënt in gesprek te gaan over COVID-19-vaccinatie. Het 
doorlopen van de module duurt 15 tot 20 min.
ELZ BruZEL

SAM vzw

Hoe werkt vaccinatie?

Hoe werkt een vaccin?

SAM bundelt tips en initiatieven om kwetsbare personen 
te bereiken in tijden van corona.
Steunpunt mens en samenleving

Video waarop de werking van de verschillende vaccins 
wordt uitgelegd, in Nederlands, Frans, Arabisch, Turks, 
Roemeens, Pashtoe, Farsi, Bulgaars, Slowaaks, Engels
De Zuidpoort vzw

Infographic waarop de werking van een virus en de 
vaccins visueel wordt uitgelegd.
GGC 
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EENVOUDIGE COMMUNICATIE

https://www.netwerktegenarmoede.be/nl/nieuws/2020/armoedeorganisaties-doen-concrete-aanbevelingen-om-hulp-te-bieden-tijdens-corona-crisis
https://www.weliswaar.be/welzijn-zorg/slechthorend-doof-tijden-van-mondmaskers-wat-nu
https://rise.articulate.com/share/CAC2kLEGoeDc8fjIJZM_VC3t2mpilbx2#/
https://www.samvzw.be
https://dezuidpoortgent.be/wat-mag-vaccin/
https://coronavirus.brussels/nl/communicatiemateriaal-vaccinatie-particulieren/
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WEBINARS

Webinar over geestelijke gezondheid

Veerkracht in tijden van Corona
IFBD

Webinar ‘Hoe kwetsbare groepen bereiken’

Kwetsbare groepen met een migratieachtergrond  
bereiken
Integratie-inburgering

Webinar over beslishulp

Beslishulp voor organisaties, beroepskrachten en  
stagiairs in coronacrisistijden
Online-hulp Vlaanderen

Webinar over psychische weerbaarheid

Omgaan met stress en angst tijdens deze crisis
Rode Kruis Vlaanderen

Infosessies BXL Babbel
Wil jouw organisatie graag duidelijke uitleg over de 
COVID-19-regels en antwoorden op concrete vragen? 
Schuif dan met jouw groep aan tafel voor een BXL 
Babbel!
Bruzel i.s.m. VUB

Kwetsbare groepen detecteren en bereiken

Webinar over kwetsbare groepen detecteren en bereiken
VAPH

Webinar voor zorgprofessionelen

Psychosociale interventies voor personeel in de 
zorgsector gedurende de COVID-19-crisis. Deze webinar 
is gemaakt als ondersteuning voor het personeel van alle 
zorginstellingen. FOD Gezondheid
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https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/e-learning-omgaan-met-stress-en-angst/
https://www.ifbd.be/nl/opleiding/webinar-veerkracht-in-tijden-van-corona/#
https://www.integratie-inburgering.be/kwetsbare-groepen-met-een-migratieachtergrond-bereiken-0
https://www.onlinehulp-vlaanderen.be/online-in-coronacrisis/
https://www.huisvoorgezondheid.be/nieuws/bruzel/bxl-babbel-aan-tafel-voor-een-babbel-rond-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=vAxDbPHT1ac
https://www.health.belgium.be/nl/webina-cpc
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