
 

 

 

 

 

15 januari 2021 

 

Geachte heer/mevrouw, 

Nu de kerstvakantie voorbij is en hopelijk het einde van de lockdown in zicht komt, sturen wij u een 

update van de stand van zaken. 

 

Testbeleid kinderen tot en met 12 jaar 

Op advies van het OMT is het testbeleid bij kinderen tot en met 12 jaar gelijkgetrokken met dat voor 

kinderen boven de 12 jaar. De reden hiervoor is om beter inzicht te krijgen in de verspreiding onder 

jonge kinderen en het voorkomen van de zogenaamde Britse variant.  

 

Het beleid is nu dat ouders worden verzocht kinderen tot en met 12 jaar met klachten passend bij 

COVID-19 te laten testen. Kinderen die worden getest blijven thuis tot de uitslag bekend is. Er wordt 

dringend geadviseerd kinderen uit de genoemde leeftijdscategorie te testen als er behalve een 

neusverkoudheid (snotneus) ook andere klachten zijn, zoals hoesten, koorts of benauwdheid. 

Dit dringende advies geldt ook wanneer er een indicatie is om het kind te testen in het kader van 

bron- en contactonderzoek. 

 

Voor advies en het maken van een testafspraak kunnen ouders bellen met de GGD: 088-1447126. 

 

Wanneer wel of niet naar school, kinderopvang of buitenschoolse opvang 

Kinderen blijven zoveel mogelijk thuis, behalve als zij in aanmerking komen voor de noodopvang of 

vallen onder een andere uitzondering. Kinderen met alleen neusverkoudheidsklachten mogen zo 

nodig naar de noodopvang, maar moeten thuisblijven: 

• Bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid 

of 

• Als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat. 

 

Kinderdagverblijven en scholen mogen kinderen met milde klachten niet weigeren. 

 

Thuisblijfadvies voor huisgenoten 

Dit blijft ongewijzigd:  

• Huisgenoten van kinderen van 0 jaar tot en met groep 2 (6 jaar) hoeven niet thuis te blijven als 

het kind koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Zij blijven wel thuis als een kind met koorts 

en/of benauwdheid in contact is geweest met een COVID-19 positief persoon.  

• Huisgenoten van kinderen vanaf groep 3 met koorts en/of benauwdheid moeten wel 

thuisblijven.   

 

  



Britse variant 

Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de verspreiding van de Britse variant van COVID-19 

onder kinderen en jongeren. Tot op heden is weinig bekend over de aanwezigheid en verspreiding 

van deze variant onder kinderen. Als hier meer over bekend is of als de adviezen voor scholen 

veranderen zullen wij u opnieuw informeren.   

 

Melden positief geteste leerlingen en medewerkers 

Zoals bekend informeren wij u als leerlingen of medewerkers positief zijn getest op COVID-19. Onze 

werkwijze is hierbij niet veranderd. Als kinderen of medewerkers zijn getest met een niet door ons 

afgenomen sneltest of woonachtig zijn buiten onze GGD-regio, bereikt de uitslag ons helaas vaak 

later dan we zouden willen. Schroom daarom niet om contact op te nemen bij vragen of om te 

overleggen over de situatie op school. 

 

Vragen? 

Voor vragen over COVID-19 kunt u ons bereiken op 088-1447258 of via 

contactonderzoekscholen@ggdgelderlandzuid.nl. Alleen bedoeld voor professionals. 

 

Met vriendelijke groet, 

Corona-scholenteam 

GGD Gelderland-Zuid 
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