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Geachte heer/mevrouw,
Naar aanleiding van een aantal belangrijke beleidswijzigingen sturen wij u wederom
een informatiebrief. In deze brief zetten wij alle veranderingen voor u op een rij.
Geen onderscheid immuunstatus
Vanaf 24 december 2021 wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen immune en nietimmune contacten, zoals dat voorheen wel werd gedaan. Dat wil zeggen dat alle nauwe
contacten een test- en quarantaineadvies krijgen, ongeacht immuunstatus. Dit geldt dus ook
voor de kinderen en medewerkers die voorheen als immuun werden gezien, door bijvoorbeeld
een doorgemaakte COVID-19 besmetting in de afgelopen 365 dagen of een volledige
vaccinatieserie. De enige contacten welke uitgesloten zijn van deze adviezen, zijn kinderen en
medewerkers die zelf minder dan 8 weken geleden positief getest zijn op het coronavirus. Zij
hoeven dus niet in quarantaine en hoeven zich niet te laten testen.
Quarantaineadvies medewerkers
Voorheen kregen medewerkers op een groep de adviezen voor nauwe contacten, waarbij de
niet-immune medewerkers in quarantaine gingen. Nu alle nauwe contacten weer een
quarantaineadvies krijgen, zou dit bij één besmetting in de groep of klas leiden tot quarantaine
voor de medewerker. Het beleid voor medewerkers in de kinderopvang en het PO wordt
gelijkgetrokken aan het beleid voor de kinderen: zij gaan in quarantaine als de groep of klas
een quarantaineadvies krijgt in verband met drie of meer besmettingen binnen 7 dagen.
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Snottebellenbeleid
Per 24 december is het ‘snottebellenbeleid’ wederom veranderd. Kinderen van 0 t/m 3 jaar die
een nauw contact zijn van iemand met COVID-19 in de privésituatie krijgen vanaf nu ook een
quarantaineadvies.
Kinderen van 0 t/m 3 jaar moeten thuisblijven wanneer zij:
- klachten hebben en worden getest; zij blijven thuis totdat de uitslag bekend is;
- een huisgenoot (categorie 1) zijn van iemand met COVID-19;
- een nauw contact (categorie 2) zijn van iemand met COVID-19 in de privésituatie;
- een quarantaineadvies hebben na terugkomen uit het buitenland;
- een quarantaineadvies hebben vanwege een uitbraak in een groep in de opvang – dit is
het geval bij drie of meer besmettingen binnen 7 dagen;
- zij positief zijn getest op corona bij de GGD of middels een zelftest.
NB. Kinderen die minder dan 8 weken geleden zelf positief zijn getest op COVID-19, hoeven
niet thuis te blijven als bovengenoemde situaties zich voordoen.
Kinderen van 0 t/m 3 jaar mogen naar de opvang:
- Met verkoudheidsklachten, zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) of
als ze af en toe hoesten;
- Met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of
benauwdheid;
- Bij het ontstaan van nieuwe milde klachten minder dan 8 weken na de eerste ziektedag
van een eerder doorgemaakte COVID-19-infectie. Zij hoeven niet getest te worden.
Dringend testadvies
In de volgende gevallen wordt testen van kinderen van 0 t/m 3 jaar in ieder geval dringend
geadviseerd:
• Het kind heeft naast verkoudheidsklachten ook koorts en/of is benauwd en/of hoest
(meer dan incidenteel) – hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij
een negatieve testuitslag weer naar de opvang of school.
• Het kind is ernstig ziek – laat in die gevallen contact opnemen met de huisarts; die kan
besluiten om het kind te laten testen.
• Het kind is een huisgenoot (categorie 1-contact) van iemand die COVID-19 heeft.
• Het kind is een nauw contact van iemand met COVID-19 in de privésfeer.
• Het kind heeft klachten die passen bij COVID-19 en is een nauw of overig contact
(categorie 2 of 3) van iemand die COVID-19 heeft op de opvang of school.
• De GGD adviseert testen omdat het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
NB. Kinderen die minder dan 8 weken geleden positief getest zijn op COVID-19, hoeven niet
thuis te blijven en krijgen geen testadvies als zij klachten hebben die passen bij COVID-19 of
een (categorie 1- of 2-contact) zijn van iemand die COVID-19 heeft.
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Wat als een kind met klachten en een dringend testadvies niet wordt getest?
Een kind met klachten passend bij COVID-19 dat niet is getest, mag weer naar de
kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. In het geval van aanhoudende
milde klachten* mag het kind weer naar de kinderopvang na 7 dagen nadat de klachten zijn
begonnen, tenzij er nog een quarantaineadvies geldt.
*Hieronder vallen verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
en af en toe hoesten.
Quarantaine- en testadviezen
Bij 1 of 2 besmettingen
Indien er sprake is van 1 of 2 besmettingen in een groep gaan de kinderen en medewerkers
niet in quarantaine. Zij krijgen het advies om bij klachten te testen. Dat kan met een zelftest
of bij de GGD.
Indien er 1 of 2 besmettingen in de groep zijn, krijgt u van de GGD de benodigde
informatiebrieven voor zowel de kinderen als de medewerkers.
Bij 3 of meer besmettingen
Bij 3 of meer besmettingen binnen 7 dagen krijgen alle kinderen en medewerkers een
quarantaine- en testadvies. Uitgezonderd van het quarantaine- en testadvies bij een uitbraak
in de kinderopvang zijn kinderen en medewerkers die minder dan 8 weken geleden positief
getest zijn op COVID-19. Zij mogen dus naar de opvang komen en hoeven niet te testen.
Om het aantal besmettingen vast te stellen wordt gekeken naar de testdatum van de positief
geteste kinderen en/of medewerkers en hun aanwezigheid op de kinderopvang. Positieve
zelftesten worden ook meegerekend.
Mocht bij u op de opvang sprake zijn van 3 of meer besmettingen binnen 7 dagen vragen wij u
het scholenteam van de GGD te contacteren. Dit kan via het meldformulier of per e-mail naar
covidscholen@ggdzl.nl. Het scholenteam zal u dan voorzien van de juiste adviezen en zal de
benodigde informatiebrieven naar u toesturen. Ons uitgangspunt blijft om de kinderopvang zo
lang mogelijk open te houden in het belang van de ontwikkeling van kinderen.
Contactgegevens
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neem dan contact op met het scholenteam
van de GGD Zuid Limburg via een van de onderstaande e-mailadressen of telefoonnummers.
•
•

Kijk op www.ggdzl.nl/coronavirus of bel naar de Corona Informatielijn van GGD Zuid
Limburg via 088 – 880 5005. Dagelijks geopend van 08.00 tot 20.00 uur.
Stuur uw vraag per e-mail naar covidscholen@ggdzl.nl. U krijgt mogelijk niet direct
antwoord op uw vraag. Heeft u een dringende vraag? Bel dan naar de Corona
Informatielijn van de GGD via 088 – 880 5005.

Met vriendelijke groet,
GGD Zuid Limburg
Afdeling Infectieziektebestrijding

Infectieziektebestrijding
GGD Zuid Limburg | Geneeskundige Gezondheidsdienst
Postbus 33, 6400 AA Heerlen
T 088 - 880 50 00 | info@ggdzl.nl | www.ggdzl.nl

