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aanpassing beleid van corona en kinderen

Geachte heer, mevrouw,
De afgelopen dagen zijn de corona richtlijnen van het RIVM gewijzigd, met name het beleid van
corona en kinderen. Dit heeft gevolgen voor de leerlingen van uw school en de kinderen bij uw
kinderdagverblijven. Met deze brief informeren wij u over deze veranderingen en andere actualiteiten.
In deze brief leest u over deze onderwerpen:
 Waarom is het coronabeleid gewijzigd?
 Veranderingen testbeleid kinderen
 Veranderingen in quarantainebeleid kinderen als nauw contact
 Kinderen als overige contacten
 Maatregelen om corona te voorkomen
Waarom is het beleid gewijzigd?
Landelijk zijn er nu veel zorgen over de verspreiding van het coronavirus. We zitten al enkele weken in
een lockdown. Nieuwe varianten van het virus, zoals de besmettelijkere Britse variant, zorgen voor
verzwaring van de lockdown. Daarom is er een strengere bezoekregeling en een avondklok. De rol
van kinderen bij verspreiding van de nieuwe varianten naar volwassenen is nog niet geheel duidelijk.
Dit wordt nog onderzocht.
Om de verspreiding op scholen en noodopvang te minimaliseren, worden kinderen sneller en strenger
in quarantaine geplaatst als ze contact hadden met een positief getest persoon. Het beleid rondom
quarantaine en maatregelen om de besmetting te voorkomen verschillen niet tussen de varianten.
Veranderingen testbeleid kinderen
We zijn sinds het begin van corona terughoudend geweest rondom het testen van kinderen op het
coronavirus. Met de komst van nieuwe varianten van het virus, is de rol van verspreiding door
kinderen minder duidelijk. Daarom zijn de testindicaties voor kinderen als volgt aangepast:



Iedereen in Nederland, óók (jonge) kinderen, met klachten mag zich laten testen.
Testen van kinderen is een dringend advies wanneer:
o klachten niet alleen verkoudheidsklachten zijn, zoals hoesten, koorts en benauwdheid
o het kind onderdeel is van een bron- en contactonderzoek
o het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
Ongewijzigd: kinderen die zijn getest, blijven thuis tot de testuitslag bekend is.
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Kinderen tot en met 12 jaar zijn vaak en bij herhaling verkouden. Dit wordt meestal veroorzaakt door
een van de vele verkoudheidsvirussen en gaat vanzelf weer over. Het beleid dat kinderen met enkel
(lichte) verkoudheidsklachten naar de kinderdagopvang of basisschool mogen, blijft gelden.
Veranderingen quarantainebeleid kinderen als nauw contact
De GGD start bron- en contactonderzoek als een persoon positief wordt getest op het coronavirus.
Personen die langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter zijn geweest van een besmet persoon, zijn
nauwe contacten. Zij krijgen het advies 10 dagen in quarantaine te gaan na het laatste nauwe contact.
Vanaf dag 5 kan bij een negatieve test deze quarantaine voorbij zijn.
Er geldt geen uitzondering meer voor kinderen op het kinderdagverblijf en primair onderwijs. Eerder
was er een uitzondering voor hen en mochten zij in quarantaine nog wel naar school, het
kinderdagopvang en/of sporten. Deze uitzondering is er nu dus niet meer. Kinderen die een nauw
contact zijn, blijven thuis en in quarantaine. Voor de kinderen bij wie dit tot zorgelijke situaties kan
leiden, adviseren wij u contact te zoeken met de lokale zorgstructuur.
Kinderen als overige contacten
Personen die in het contactonderzoek niet als nauw contact naar voren komen, maar op afstand wel
in contact zijn geweest met een besmet persoon, zijn een overig contact (langer dan 15 minuten op
meer dan 1.5 meter). Zij hoeven niet in quarantaine. Wél moeten ze op hun gezondheid letten in de 10
dagen na het laatste contact. Mogelijk heeft u in de afgelopen maanden brieven van ons gekregen om
naar ouders te sturen. Met het nieuwe beleid hebben wij onze brieven aangepast. Heeft u nog een
oude brief van ons? Verwijder die. Zo zorgt u ervoor dat we alleen actuele informatie verspreiden. De
nieuwe brieven ontvangt u, op maat gemaakt, als de vraag zich aandient.
Maatregelen om corona te voorkomen
Kinderen hoeven onderling geen afstand te houden. Kinderen jonger dan 12 jaar hoeven ook geen
afstand tot volwassen te houden. Om eventuele verspreiding van het coronavirus onder leerlingen te
voorkomen, is het belangrijk om het aantal contacten tussen de kinderen én tot volwassenen zoveel
mogelijk te beperken. Er wordt een kader opgesteld waarin maatregelen staan die een school of
kinderdagverblijf kan nemen om het aantal contacten per kind zo klein mogelijk te houden. Hou
hiervoor de site van het RIVM in de gaten.
Is er een besmetting op uw school of kinderdagverblijf? Wij vragen dan uw medewerking om de
nauwe contacten in kaart te brengen. Tip: het is handig om vooraf te registreren welke kinderen dicht
bij elkaar zitten of vaste koppels en groepjes vormen.
Bij meerdere besmettingen in een groep of klas, kan de GGD adviseren om de gehele klas in
quarantaine te plaatsen. Dit advies is altijd maatwerk. Ons scholenteam overlegt samen met u en
onze arts infectieziektebestrijding of dit nodig is.
Vragen en opmerkingen?
Veel informatie vindt u op de websites van Rijksoverheid en het RIVM. Ook krijgt u informatie op de
websites van de PO-raad en VO-raad. Verder kunt u altijd contact opnemen met ons scholenteam. Dit
kan dagelijks telefonisch via 0800 844 6000 (keuze 1, keuze 1). Of mail naar infectieziekten@vggm.nl.
Gebruik als onderwerp ‘School: naam van uw school’, dan krijgt het Scholenteam direct uw mail.
Met vriendelijke groet,
Afdeling Infectieziektebestrijding, team Coronabestrijding
GGD Gelderland-Midden

