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Bijlage bij advies na 99e OMT, deel 1 

 

 

Bijlage advies n.a.v. 99e OMT, deel 1 
 

Kinderen in de kinderopvang (0-4 jaar) 
 

Advies:  

• Kinderen van 0-4 jaar met alleen verkoudheidsklachten mogen naar de opvang, maar moeten 

thuisblijven bij verergering van deze klachten met: hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als 

zij getest (gaan) worden, en/of in afwachting van het testresultaat. 

• Nieuw: Huisgenoten van kinderen van 0-4 jaar met neusverkoudheid én bijkomende klachten 

moeten thuisblijven in quarantaine, als het kind behalve neusverkoudheid, ook koorts en/of 

benauwdheid heeft. Deze quarantaine wordt beëindigd als het kind negatief is getest.  

• Testindicatie: Alle kinderen van 0-4 jaar met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest 

worden. Testen van kinderen jonger dan 4 jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:  

− het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer 

dan incidenteel) hoest – hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij 

een negatieve testuitslag weer naar school;  

− het kind ernstig ziek is – laat in die gevallen contact opnemen met de huisarts; die kan 

besluiten om het kind toch te laten testen; 

− het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een huisgenoot (categorie 1-

contact) is van iemand die bevestigde COVID-19 heeft; 

− het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een contact (categorie 2 of 3) is 

van iemand die bevestigde COVID-19 heeft; 

− het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek, op advies van de GGD. 

• Nieuw: Na de heropening van de kinderopvang zullen ook meer kinderen zonder klachten 

getest worden in het kader van het BCO. Bij 1 besmetting in de groep gaan alle kinderen in 

quarantaine met een testadvies (direct en op dag 5), tenzij er maatregelen zijn toegepast om 

het aantal contacten per kind zo laag mogelijk te houden. Dan kan het mogelijk zijn om 

onderscheid te maken tussen nauwe contacten (categorie 2) en overige contacten (categorie 

3). Zie de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 t/m 12 jaar). 

Hierdoor zullen eerder (asymptomatische infecties) aan het licht komen met een gunstig effect 

op het voorkomen van verdere verspreiding. 

• Een kind met klachten zoals benauwdheid en/of koorts dat niet getest is mag weer naar de 

opvang als het 24 uur volledig klachtenvrij is (met een maximum van 7 dagen na de 1e 

ziektedag in het geval van persisterende milde klachten). Huisgenoten mogen dan ook weer 

naar buiten als zij in quarantaine zaten. 

 

Kinderen in het primair onderwijs ( 4-12 jaar) 
Advies:  

• Nieuw: Alle kinderen van in het PO (4-12 jaar)  met klachten passend bij COVID-19 moeten 

getest worden, dus ook bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en 

keelpijn). Dit hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekend zijn met bekende chronische 

luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en benauwdheid. Dit is conform het 

beleid bij oudere kinderen en volwassenen. Testen in deze groep wordt dringend geadviseerd 

als:  

− Het kind verkoudheidsklachten heeft; 

− het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer 

dan incidenteel) hoest – hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij 

een negatieve testuitslag weer naar school;  



   

 

− het kind ernstig ziek is – laat in die gevallen contact opnemen met de huisarts; die kan 

besluiten om het kind toch te laten testen; 

− het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een huisgenoot (categorie 1-

contact) is van iemand die bevestigde COVID-19 heeft; 

− het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een contact (categorie 2 of 3) is 

van iemand die bevestigde COVID-19 heeft; 

− het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek, op advies van de GGD. 

• Huisgenoten moeten thuisblijven indien het kind, behalve neusverkoudheid, ook koorts en/of 

benauwdheid heeft.  

• Nieuw: Na de heropening van het PO zullen ook meer kinderen zonder klachten getest worden 

in het kader van het BCO. Bij 1 besmetting in de groep gaan alle kinderen in quarantaine met 

een testadvies (direct en op dag 5), tenzij er maatregelen zijn toegepast om het aantal 

contacten per kind zo laag mogelijk te houden. Dan kan het mogelijk zijn om onderscheid te 

maken tussen nauwe contacten (categorie 2) en overige contacten (categorie 3). Zie de 

Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 t/m 12 jaar). Hierdoor 

zullen eerder (asymptomatische infecties) aan het licht komen met een gunstig effect op het 

voorkomen van verdere verspreiding. 

• Een kind met klachten zoals neusverkoudheid en/of koorts dat niet getest is mag weer naar 

school als het 24 uur volledig klachtenvrij is (met een maximum van 7 dagen na de 1e 

ziektedag in het geval van persisterende milde klachten). Huisgenoten mogen dan ook weer 

naar buiten als zij in quarantaine zaten. 

 


