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Adviezen Infectieziekten en RIVM

Beste houders,
Vanaf 11 mei 2020 zijn de kinderopvang en de scholen wederom gestart. Onlangs hebben we
algemene communicatie naar jullie verstuurd en verwezen naar onze website. We merken echter dat
de afgelopen week veel vragen bij de GGD zijn binnengekomen omtrent snotneuzen.
Graag willen we jullie hierover van enkele adviezen voorzien (deze adviezen zijn afgestemd met de
arts van de afdeling infectieziekten en overeenkomstig de adviezen van het RIVM):
•

Voor iedereen in Nederland is het advies: blijf thuis met verkoudheidsklachten. Dit geldt ook
voor kinderen. Zijn er meerdere kinderen met klachten van COVID-19 op het kinderdagverblijf?
Meld dit dan bij de GGD (conform artikel 26). In overleg kan de GGD dan onderzoek doen.

•

Indien het kind (voor het Corona tijdperk) al bekend was met een regelmatig terugkerende
snotneus dan mag het kind het kinderdagverblijf/buitenschoolse/gastouder/school opvang
gewoon bezoeken. Twijfelt de ouder of zijn de klachten anders dan de ouders gewend zijn, laat
het kind dan thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn.

•

Indien nodig kunnen de ouders de huisarts om advies vragen als de klachten anders zijn dan zij
kennen van hun kind (bijv. heviger, ander seizoen, langere periode, nieuw ontstaan) of er
bijkomende klachten zijn (zoals koorts, hoesten, benauwdheid, ontstoken oog etc.);

•

De huisarts kan (evt. in overleg met de GGD) beoordelen of het kind in bovenstaande gevallen
naar het kinderdagverblijf mag gaan en of een test op Corona zinvol is;

•

Een belangrijk gegeven voor bovenstaande afwegingen is, dat de rol van kinderen in de
verspreiding van het Coronavirus klein is. Verspreiding van COVID-19 onder kinderen of van
kinderen naar volwassenen komt niet vaak voor. Houd in achterhoofd dat klachten ook een
andere oorzaak kunnen hebben (dus geen Corona). Hier kunnen jullie op de gebruikelijke manier
mee omgaan (hygiëne, handen wassen, luchten etc.).

•

Leidsters in de kinderopvang met (nieuw ontstane) lichte klachten dienen niet te werken en
kunnen getest worden door de GGD in overleg met hun bedrijfsarts.

Indien de maatregelen/adviezen veranderen, houden we jullie op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Toezichthouders kinderopvang GGD Brabant-Zuidoost

