
 

COVID-19 en de journalisten: richtlijnen om te informeren in alle veiligheid 

Op vraag van de beroepsvereniging van journalisten, geeft het Nationaal Crisiscentrum 

en de FOD Volksgezondheid praktische richtlijnen die de journalisten moeten opvolgen. 

Deze richtlijnen maken het mogelijk voor de journalisten om hun werk verder uit te 

voeren met respect voor de noodzakelijk maatregelen die zijn ingesteld door de 

overheden in de strijd tegen het virus.  

 

 

• Innovatie voor een effectieve journalistiek op afstand 

o Gebruik, in het mate van het mogelijke, veilige technieken om de afstand te bewaren: interview via 

telefoon of videoconferentie in plaats van een fysiek interview; 

o Respecteer tijdens een interview op het terrein de ingestelde maatregelen, zoals het behouden van 

anderhalve meter tussen de journalist en de geïnterviewde persoon; 

o Zorg voor afstand en voor voldoende hygiëne van de microfoon door fysiek contact tussen de 

geïnterviewde persoon en de microfoon te vermijden (door bijvoorbeeld een lange microfoon te 

gebruiken en door de microfoon te plastificeren om deze zodoende gemakkelijk te desinfecteren na 

elke interview, zorg ervoor dat de geïnterviewde persoon de microfoon niet moet aanraken). 

 

 

• Beschermen van risicoplaatsen en -groepen  

o Vermijd het filmen in gebouwen van verschillende sectoren die momenteel bezig zijn met de 

bestrijding van het virus; 

o Bescherm voornamelijk ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, waar bezoek reeds is verboden 

voor de naasten van de zieken (of beperkt onder zeer strikte voorwaarde). Ook opnames in de 101/112 

centrales, de brandweerkazernes of de laboratoria waar de testen worden uitgevoerd moeten worden 

vermeden. 

o Doe uw interviews één persoon uit deze sectoren buiten en met respect voor de strikte hygiënische 

maatregelen 

 

 

• Organiseer de werkzaamheden op een consequente manier:  

o Organiseer de werkzaamheden van de journalisten rekening houdend met de aanbevelingen voor de 

volksgezondheid: beperk de verplaatsingen (we vragen bijvoorbeeld dat een journalist verslag 

uitbrengt van een stad) en tracht in de mate van het mogelijk één team per thema in te zetten (om 

de leeftijdsmix te vermijden om zo de meest kwetsbare te beschermen). 

o Kom op tijd naar uw afspraak met de geïnterviewde persoon (om bijeenkomsten van journalisten te 

vermijden). 

o Bescherm ook uw technische teams (die binnen werken) tegen journalisten (die in het veld werken).   

 

Deze maatregelen zijn niet genomen om de persvrijheid te beperken: wij hebben u nodig als essentiële 

partner om de mensen te informeren. Alle informatievragen zullen zo goed mogelijk behandeld worden 



door de betrokken personen. Een persmoment zal elke dag om 11u live worden uitgezonden via internet, 

journalisten hebben hierbij de mogelijkheid om hun vragen te stellen. 

 

De situatie is uitzonderlijk. Er zijn enorme inspanningen nodig van alle burgers en professionals in ons land. 

Wij rekenen erop dat u een bijdrage levert aan deze inspanning, om de strijd tegen de verspreiding van dit 

virus te ondersteunen. 

 


