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Geachte heer/mevrouw, 

 

De afgelopen weken loopt het aantal coronabesmettingen helaas weer op. Deze 

oplopende besmettingscijfers hebben invloed op het bron- en contactonderzoek. Met 

deze brief willen wij u informeren over de beleidswijzigingen die betrekking hebben 

op ons scholenteam en op uw school of kinderopvang.  

 

Afschalen van het bron- en contactonderzoek 

Door het toenemend aantal coronabesmettingen is de GGD Zuid Limburg de komende dagen 

en/of weken mogelijk genoodzaakt om af te schalen in het bron- en contactonderzoek (BCO). 

In deze fase van het BCO zal niet standaard elke school of kinderopvang worden geïnformeerd 

bij een besmetting of bij meerdere besmettingen in een groep.  

 

In een afgeschaald BCO wordt aan ouders van positief geteste kinderen of aan positief geteste 

medewerkers gevraagd om zelf de school of opvang te informeren. Wij willen jullie ook vragen 

om dit nogmaals te benadrukken bij de ouders en medewerkers. Mocht u als school of opvang 

vragen hebben over het BCO of de maatregelen die u moet nemen, kunt u contact opnemen 

met de GGD. 

 

Landelijke informatiebrieven  

Indien er één of twee besmetting(en) in de groep is/zijn, kunt u voor het informeren van de 

contacten gebruik maken van de landelijke informatiebrieven van het RIVM. De GGD zal bij 

één of twee besmetting(en) geen verdere actie ondernemen naar de school of opvang.   

 

1. Kind op de kinderopvang: https://lci.rivm.nl/kinderopvang-covid19  

2. Kind op het basisonderwijs: https://lci.rivm.nl/basisonderwijs-covid19  

3. Medewerkers kinderopvang en basisonderwijs die een nauw contact zijn: 

https://lci.rivm.nl/brief-voor-medewerkers-kdv-po-nc  

https://lci.rivm.nl/kinderopvang-covid19
https://lci.rivm.nl/basisonderwijs-covid19
https://lci.rivm.nl/brief-voor-medewerkers-kdv-po-nc


 

Infectieziektebestrijding 
GGD Zuid Limburg | Geneeskundige Gezondheidsdienst 

 

Postbus 33, 6400 AA Heerlen 

T 088 - 880 50 00 | info@ggdzl.nl | www.ggdzl.nl 

4. Medewerkers kinderopvang en basisonderwijs die een overig contact zijn: 

https://lci.rivm.nl/brief-voor-medewerkers-kdv-po-oc  

 

Meerdere besmettingen in de klas 

Doordat de GGD de besmettingen en mogelijke uitbraken niet meer volledig in het zicht heeft, 

vragen wij aan u als school of opvang deze besmettingen nauwlettend in de gaten te houden. 

Indien er drie of meer besmettingen in een groep binnen 14 dagen worden geconstateerd, 

wordt u gevraagd contact op te nemen met het scholenteam van de GGD om de situatie te 

bespreken. Het scholenteam zal u ook voorzien van de juiste adviezen en indien noodzakelijk 

de informatiebrieven naar u toesturen. 

 

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, keuzeoptie 2. 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.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

GGD Zuid Limburg 

Afdeling Infectieziektebestrijding 
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