
 5 Thuisblijfregels – gezondheid kinderen De houder past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. 
 

• Vanaf 1 juni kan iedereen in Nederland met klachten getest worden door de 

GGD. Zie voor het testbeleid https://www.rivm.nl/coronavirus-covid- 
19/testen 

 

Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht: 
• Kinderen met de volgende klachten blijven thuis 

o Neusverkoudheid 

o Loopneus 
o Niezen 
o Keelpijn 
o Lichte hoest 

   o Verhoging tot 38 graden Celsius of koorts (38 graden Celsius of 
hoger) 

o Plotseling verlies van reuk of smaak 

• Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen 
klachten meer hebben. 

• Als iemand in het huishouden van het kind verkoudheidsklachten en koorts 
(38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het 
kind ook thuis. 

• Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de 
opvang. 

• 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. 

• Als een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en 
dit een herkenbaar beeld is, dan kan het kind na overleg tussen ouder en 
houder naar de opvang. Bij twijfel of als de klachten veranderen moet het 
kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of het bekende 
klachtenpatroon is teruggekeerd. De GGD heeft een handreiking opgesteld 
en de lokale GGD kan advies geven in specifieke situaties, zie 
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen 

• In het geval van (verdenking op) coronavirus meldt de 
kinderopvangorganisatie het bij de GGD afdeling infectieziektebestrijding als 
er 3 of meer kinderen in een groep zijn met klachten van 
neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts. Zo nodig kan de 
kinderopvangorganisatie ook contact opnemen met de GGD als een kind 
langdurig klachten houdt en daardoor niet naar de kinderopvanglocatie mag 
komen. De GGD stelt vervolgens onderzoek in en neemt zo nodig – met 
toestemming van de ouders – testen af. Zie hiervoor het RIVM-testbeleid: 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen 
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