Zieke kinderen in tijden van Corona, ter aanvulling op het reguliere beleid Zieke kinderen
Algemene maatregelen
Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:
 Kinderen met de volgende klachten blijven thuis
o Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn
o (licht)Hoesten
o Plotsteling verlies van reuk en/of smaak
o Moeilijk ademen/benauwdheid
 Kinderen tot 6 jaar mogen met neusverkoudheidsklachten wel naar school en de
kinderopvang.
 Kinderen met koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis
 Kinderen mogen pas weer naar school en/of de opvang als zij 24 uur geen klachten meer
hebben
 Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celcius en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis
 Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang en/of
school
 Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor Covid-19 en positief, moeten
kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.
Indien een kind positief test zal de GGD vervolgens contact opnemen met de locatie i.v.m.
het bron- en contactonderzoek.
 Bij koorts (vanaf 38 graden Celcius) blijft iedereen in het huishouden thuis
Sinds 1 juni kan iedereen met bovenstaande klachten getest worden op COVID-19.
Negatieve test, wel symptomen
Wanneer een kind getest is op Covid-19 en deze is negatief mag het kind weer naar school en/ of de
opvang. Het is van belang om in deze situatie de symptomen in de gaten te houden. Indien de
klachten namelijk verergeren zal dit een aanleiding zijn om alsnog thuis te blijven.
Omdat de testuitslag telefonisch wordt doorgegeven is deze niet te overhandigen door de ouder.
Hooikoorts
Heeft het kind hooikoorts? Het kind kan naar school en de opvang, maar omdat de klachten van
hooikoorts en het nieuwe coronavirus erg op elkaar lijken is overleg met de directeur of
regiomanager nodig. Niezen is bijvoorbeeld een typische klacht van hooikoorts maar niezen kan ook
het begin zijn van een verkoudheid of Covid-19. Ouders moeten daarom, voordat zij het kind naar
school of de opvang brengen, in overleg met de regiomanager of directeur van de betreffende
locatie. We vragen ouders hierbij ook een schriftelijke onderbouwing te geven. Dit geldt ook voor
chronische verkoudheid.
We vragen ouders bij twijfel kinderen thuis te houden.
Melden
Wanneer er meer dan 3 zieke kinderen in een groep zijn moet de school of opvang dit aan de GGD
melden. Het inlichten van ouders gebeurt alleen in opdracht van de GGD.
Wanneer iemand positief getest wordt, krijgt de GGD dit direct door vanuit het laboratorium. De
GGD zal vervolgens contact met de locatie opnemen en een bron- en contactonderzoek starten. Ook
in dit geval gebeurt het inlichten van ouders alleen in opdracht van de GGD.

Achtergrond
Dat personen met neusverkoudheid of andere bij COVID-19 passende klachten thuis moeten blijven
geldt ook voor kinderen, die dan dus niet naar school of kinderopvang mogen komen. Het is echter
niet wenselijk dat kinderen met bekende chronische luchtwegklachten niet toegelaten worden op
school of kinderopvang of steeds opnieuw getest worden. Vooral jonge kinderen hebben zeer
regelmatig nieuwe episodes met neusverkoudheid. Op verzoek van de ouders kunnen deze kinderen
getest worden, maar ouders zijn niet verplicht om hun kind te laten testen. Scholen en kindercentra
mogen geen test eisen.
Basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs
Als de klachten van een kind als herkenbaar onveranderd passen bij een reeds bestaande
aandoening (zoals hooikoorts of astma) mag het kind naar school. Het is dan niet nodig om het kind
te testen. Bij verandering van het klachtenpatroon of bij het ontstaan van nieuwe klachten naast het
bekende klachtenpatroon, blijft het kind thuis tot deze nieuwe klachten voorbij zijn of het bekende
klachtenpatroon is teruggekeerd.
De jeugdarts verbonden aan de school beoordeelt zo nodig de situatie voor het individuele kind in
overleg met ouders, school en eventueel de huisarts of behandelend arts. Bij twijfel over de oorzaak
van de klachten kan het kind getest worden om COVID-19 uit te sluiten of aan te tonen.
Elk kind met nieuw ontstane neusverkoudheidsklachten kan op verzoek van de ouders getest
worden. Het is met name belangrijk om het kind te testen als het een contact is van een bewezen
COVID-19-patiënt of als de ouders klachten hebben die kunnen passen bij COVID-19. Ook als er in
een groep van een basisschool 3 of meer kinderen klachten hebben die passen bij COVID-19 wordt
geadviseerd om deze kinderen te testen. Bij een positieve uitslag wordt bron- en contactonderzoek
ingesteld. Bij een negatieve testuitslag mag het kind als het alleen neusverkouden is en verder niet
ziek weer naar school. Kinderen met een nieuw ontstane neusverkoudheid die niet getest zijn mogen
weer naar school als de klachten over zijn.
Kinderdagverblijf of medisch kinderdagverblijf
Als de klachten van een kind als herkenbaar onveranderd passen bij een reeds bestaande
aandoening (zoals hooikoorts of astma) mag het kind naar de opvang. Het is dan niet nodig om het
kind te testen. Bij verandering van het klachtenpatroon of bij het ontstaan van nieuwe klachten naast
het bekende klachtenpatroon blijft het kind thuis tot deze nieuwe klachten voorbij zijn of het
bekende klachtenpatroon is teruggekeerd.
Zo nodig beoordeelt een aan de GGD verbonden jeugdarts of arts infectieziektebestrijding de situatie
van het individuele kind, in overleg met ouders, kinderopvang en eventueel de huisarts of
behandelend arts. Bij twijfel over de oorzaak van de klachten kan het kind getest worden om COVID19 uit te sluiten of aan te tonen.
Elk kind met nieuw ontstane nieuw ontstane neusverkoudheidsklachten kan op verzoek van de
ouders getest worden. Het is met name belangrijk om het kind te testen als het een contact is van
een bewezen COVID-19-patiënt of als de ouders klachten hebben die kunnen passen bij COVID19. Als er in een groep van een kinderdagverblijf 3 of meer kinderen klachten hebben die passen bij
COVID-19 wordt ook geadviseerd om deze kinderen te testen. Bij een positieve uitslag wordt bronen contactonderzoek ingesteld. Bij een negatieve testuitslag mag het kind als het alleen
neusverkouden is en verder niet ziek weer naar school. Kinderen met een nieuw ontstane
neusverkoudheid die niet getest zijn mogen weer naar het kinderdagverblijf als de klachten over zijn.

