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Gezondheidsprotocol 
 
voor de heropening van onder toezicht staande contactloze sportcentra en sporthallen 
 
 
Het collectief "Sport is essentieel" https://www.sportisessential.com/, dat meer dan 10.000 
ondertekenaars en 70 clubs en zalen in Brussel en Wallonië verenigt, verdedigt de 
onmiddellijke hervatting van de contactloze en gecontroleerde sport. 
 
De groepering van Waalse fitnessers werd in maart 2020 opgericht om de krachten te 
bundelen van een sector die met grote moeilijkheden te kampen heeft door de gedwongen 
sluiting van sportcentra. Vandaag verenigt zij 87 beheerders van onafhankelijke Waalse en 
Brusselse clubs, d.w.z. meer dan 100 infrastructuren. 
 
In het algemeen zijn wij het eens met het protocol van fase 3 (8 juni 2020) dat door de 
federatie Wallonië-Brussel is opgesteld. Het heeft heel goed gewerkt. Geen enkele Belgische 
studie heeft de ondoeltreffendheid van dit protocol, dat door de sector wordt gerespecteerd, 
aangetoond. 
 
Wij willen het echter uitbreiden van alleen de beoefening van fitness tot alle sporten zonder 
contact met begeleiding. Wij zijn van mening dat deze twee elementen van essentieel belang 
zijn. Geen contact betekent immers minder risico op besmetting en toezicht zorgt ervoor dat 
het protocol wordt nageleefd.  
 
Wij willen het dus vervolledigen door de begrippen : 
- Supervisie 
- Ventilatiemeting (CO2) 
- Voor de spa- en zwembadgedeelten van de clubs volgen wij de regels die voor deze 
activiteitensectoren van kracht zijn.  
- Voor de horecagedeelten sluiten wij ons aan bij de regels die voor deze bedrijfstak gelden. 
 
 



 
 
 
1. Toezicht 
 
Wij dringen erop aan dat een persoon, werknemer of beheerder van de ruimte, te allen tijde 
zijn beoefenaars moet kunnen controleren en zien, om ervoor te zorgen dat de protocollen 
worden nageleefd. Dit wordt de facto nageleefd tijdens de groepslessen en wordt mogelijk 
gemaakt door een gekwalificeerd menselijk toezicht op de activiteiten die in de vrije zone 
worden uitgevoerd. 
 
2. Ventilatie 
 
1. De lucht is 100% vernieuwd en ongefilterd: hetzij door mechanische ventilatie, hetzij 
door natuurlijke ventilatie.  
2. Om daarvoor te zorgen, zullen CO2-detectoren worden geplaatst. In geen geval mag 
de grenswaarde van 900ppm worden overschreden, anders moeten de activiteiten tijdelijk 
worden opgeschort totdat een toelaatbare waarde is teruggekeerd. 
 
3. Zwembad en kuuroorden 
 
Wij houden ons aan de protocollen die bij deze activiteiten van kracht zijn.   
 
 
Protocol aangepast op basis van het fase 3-protocol 
voor sportscholen vanaf 8 juni 2020: 
 
Gouden regels die absoluut gerespecteerd moeten worden: 
 
- Het handhaven van elementaire hygiëneregels (handen wassen, niet kussen, geen handen 
schudden,...); 
- De optie van openluchtactiviteiten moet worden bevoordeeld. Indien dit niet mogelijk is, 
moet de ruimte worden geventileerd;  
- Handhaving van de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen ten aanzien van mensen in 
risicogroepen; 
- Het handhaven van sociale afstanden voor iedereen. Indien dit niet mogelijk is, is het dragen 
van een masker aan te bevelen; 
 
A) Voor opleiding en de zaal 
 
1. Eén behandelaar per 10 m² bruto-oppervlakte is de richtlijn die moet worden gevolgd om 
sociale afstand te waarborgen en lichamelijk contact te vermijden.  
2. Groepslessen en groepsactiviteiten vinden alleen plaats wanneer de regels van sociale 
afstand (van 1,5 m) tussen de beoefenaars en tussen de instructeur en de beoefenaars kunnen 
worden gewaarborgd. Lichamelijk contact is niet toegestaan.  
3. 3. Slechts één persoon per vliegtuig is toegestaan om sociale afstand (van 1,5 m) te 
waarborgen.  
4. Het maximumaantal personen dat in de installaties wordt toegelaten, moet te allen tijde met 
alle mogelijke middelen worden gecontroleerd. Invoering van een handmatig of elektronisch 



reserveringssysteem. Met het oog op een doeltreffende tracering wordt een 
aanwezigheidsregister bijgehouden. 
5. De klant komt de club niet binnen voor de afgesproken tijd en na de training verlaat hij de 
club onmiddellijk indien hij geen gebruik wenst te maken van de douches en/of zich niet naar 
het horecagedeelte wenst te begeven. 
6. Bij de buitenactiviteiten wordt altijd rekening gehouden met een afstand van 1,5 m tussen 
de deelnemers en de personal trainer.  
7. Groepstrainingen kunnen alleen worden georganiseerd wanneer de omvang van de groep 
het mogelijk maakt de regels inzake sociale afstand tussen de deelnemers, tussen de 
deelnemers en de personal trainer en tussen eventuele voorbijgangers of derden in acht te 
nemen. Lichamelijk contact is niet toegestaan. 
8. Er wordt permanent fysiek toezicht gehouden door bevoegd personeel. 
 
A) Voor de deelnemer  
 
1. Houd afstand (1,5 m).  
2. De opleiding wordt individueel gedaan.  
3. Kom niet trainen als u symptomen heeft zoals een neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest en verhoogde lichaamstemperatuur.  
4. 4. Als iemand die in hetzelfde huishouden woont als u ziek thuis is, komt u niet naar de 
praktijk.  
5. 5. Vermijd contact met personeel of andere behandelaars/cliënten.  
6. Volg de instructies van het personeel.  
Was uw handen regelmatig en zonder mankeren wanneer u in de club aankomt.  
Het verplichte gebruik van uw eigen handdoek op de uitrusting blijft van kracht. 
Gebruik de beschikbare schoonmaakmiddelen om de aangetaste onderdelen na gebruik te 
reinigen.  
10. betalen zonder contact.  
Als u na het sporten een douche wilt nemen, respecteer dan de sociale afstand in de 
kleedkamers en douches. Neem de voorgeschreven maatregelen voor douches en kleedkamers 
in acht. 
12 Verlaat na het sporten onmiddellijk de sportaccommodatie. Als u daarna naar het 
cateringgedeelte gaat, moet u de geldende regels in acht nemen.  
13. 13. Draag het masker wanneer u buiten de activiteit bent en wanneer u zich binnen de 
infrastructuur beweegt. 
 
B) Voor de ondernemer/manager  
 
1. De algemene en specifieke hygiënemaatregelen hangen aan de ingang van het centrum, 
worden binnen herhaald en kunnen op de website worden geraadpleegd.  
2. Er is een veiligheidsafstand (1,5 m) tussen personen. Zo nodig zal het aantal bezoekers en 
deelnemers, het verkeer of het gebruik van apparatuur worden beperkt.  
3. Sommige werknemers, die hun diensten ook thuis kunnen verlenen, zullen dat blijven doen.  
4. De nodige beschermingsmiddelen zoals mondmaskers, handdesinfecterende gels en folders 
met uitleg en vermelding van het contactpunt van de preventiedienst worden verstrekt.  
5. Maximale hygiëne wordt gewaarborgd door strikte schoonmaakprocedures en regelmatige 
reiniging en desinfectie van onder meer alle contactoppervlakken die door werknemers en 
bezoekers kunnen worden aangeraakt.  
6. De werknemers worden geïnstrueerd over hoe zij alert kunnen zijn op symptomen en hoe 
zij daarmee moeten omgaan.  



7. Er wordt een CoronaSafe manager aangesteld.  
8. Er wordt een specifiek communicatieplan over de maatregelen opgesteld voor werknemers, 
beroepsbeoefenaars en, in voorkomend geval, leveranciers.  
9. Er zal regelmatig overleg met het personeel worden georganiseerd over het oplossen van 
problemen, de toepassing van de regels en eventuele bijwerkingen.  
10. Pas de richtsnoeren van de horecasector toe in uw eigen horeca-infrastructuur 
http://www.horecawallonie.be/horeca/default.aspx.  
11.Controleer de geschikte capaciteit van de kleedkamers/douches, rekening houdend met de 
sociale afstand, en hang dit op aan de deur of aan de ingang. 
 
C) Voor de werknemer  
 
1. Sommige taken worden uitgevoerd via thuiswerk, indien de aard ervan dit toelaat. 2. Een 
veiligheidsafstand (1,5 m) tussen collega's en klanten wordt altijd in acht genomen.  
3. Niezen of hoesten gebeurt in de elleboog of in een zakdoekje dat onmiddellijk wordt 
weggegooid.  
4. 4. Handen worden zo vaak mogelijk met water en zeep gewassen. Handen worden altijd 
gewassen na hoesten, niezen of snuiten, na gebruik van het toilet of huishoudelijk werk, en 
voor het eten.  
5. De uitrusting wordt niet met anderen gedeeld.  
6. Werknemers die zich ziek voelen en klagen over neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest en hoge lichaamstemperatuur blijven thuis.  
7. Wanneer de symptomen verergeren (ademhalingsproblemen, hoge koorts, ...), wordt de 
dokter erbij gehaald.  
8. Als een persoon die deel uitmaakt van hetzelfde huishouden als een personeelslid ziek thuis 
is, blijft het personeelslid ook thuis.  
 
D) Verkeersplan en -regelingen  
 
Het doel van deze instructies is te zorgen voor een veilige afstand voor, na en tijdens het 
sporten. Elke club is anders opgezet. In sommige installaties worden verschillende soorten 
apparatuur in afzonderlijke zones geplaatst en is reeds een veiligheidsafstand vastgesteld op 
basis van de grootte van de apparatuur. Er moet een verkeersrichting worden aangegeven om 
te voorkomen dat mensen elkaar onnodig kruisen.  
 
E) Reiniging en ventilatie 
 
1. Intensivering van de reiniging ` 
2. Reinigings- en ontsmettingsmiddelen worden op strategische plaatsen geplaatst.  
3. Afvalbakken zijn voorzien van deksels en worden regelmatig geleegd.  
4. De reiniging en ontsmetting van de apparatuur worden continu uitgevoerd en de frequentie 
wordt geregistreerd.  
5. De artsen reinigen of desinfecteren de apparatuur na gebruik.  
6.  Gasten dienen hun eigen handdoeken mee te brengen.  
7.  Bij binnenkomst gebruiken de klanten een desinfecterende zeep of gel. 
8. Toiletten worden slechts door één persoon tegelijk gebruikt en worden onmiddellijk na 
gebruik schoongemaakt.  
9. De lucht is 100% vernieuwd en ongefilterd: hetzij door mechanische, hetzij door 
natuurlijke ventilatie.  



10. Om dit te garanderen zullen CO2-detectieapparaten worden geïnstalleerd. In geen geval 
mag de grenswaarde van 900ppm worden overschreden, anders moeten de activiteiten 
tijdelijk worden opgeschort totdat een toelaatbare waarde is teruggekeerd. 
 
 
 
 
 
 

 
 


