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Uw kenmerk  Bijlage(n)  

      

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Naar aanleiding van een aantal belangrijke beleidswijzigingen zoals vermeld tijdens 

de persconferentie van 25 januari jl. sturen wij u wederom een informatiebrief. In 

deze brief zetten wij deze veranderingen met betrekking tot de kinderopvang voor u 

op een rij.  

 

Versoepeling quarantaine- en testadvies  

Kinderen  

Sinds 26 januari 2022 is het quarantaineadvies voor kinderen t/m 18 jaar in de kinderopvang 

en op het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs versoepeld. Kinderen t/m 18 jaar die 

een huisgenoot (categorie 1) of een nauw contact (categorie 2) van een besmet persoon zijn, 

worden uitgezonderd van quarantaine en hoeven geen test(en) te doen als zij geen klachten 

hebben. Uiteraard blijft het advies gelden dat zij bij (ook milde!) klachten thuisblijven en zich 

laten testen. Blijven de klachten aanhouden, dan is het advies om de volgende dag nogmaals 

een zelftest te doen. Ook is het advies om contact met ouderen en kwetsbaren te vermijden 

tot 10 dagen na de laatste blootstelling met de positief geteste persoon.  

 

Dit betekent dat bij besmettingen in een groep binnen de kinderopvang de overige kinderen 

geen quarantaineadvies krijgen. Bij klachten doen zij wel een (zelf)test. Met een negatieve 

(zelf)test mogen zij naar de kinderopvang. Dit geldt ongeacht het aantal besmettingen in de 

groep. De GGD kan in uitzonderlijke gevallen altijd alsnog besluiten om bij een (aanhoudende) 

uitbraak quarantaine voor een groep te adviseren. Hierover blijven wij graag met u in gesprek.  

 

Let op! Kinderen die positief zijn getest op het coronavirus blijven wel thuis.  

 

Medewerkers  
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Ook de quarantaine- en testadviezen voor medewerkers zijn aangepast. Hieronder vindt u een 

korte uitleg hierover. Voor uitgebreide informatie verwijzen we u naar de Handreiking contact- 

en uitbraakonderzoek kinderen. 

 

Medewerkers gaan wel in quarantaine: 

• bij 3 of meer positief geteste personen (kinderen of medewerkers) binnen 7 dagen. 

• indien zij een nauw contact (categorie 2) zijn van een volwassen index op de opvang 

(bijvoorbeeld een andere medewerker).  

 

Er zijn een aantal uitzonderingen op bovenstaand quarantaineadvies.  

Medewerkers hoeven niet in quarantaine als zij: 

• zelf een infectie met COVID-19 hebben doorgemaakt in de 8 weken voor het laatste 

contact met de besmette persoon (aangetoond met (zelf)test); OF 

• een infectie met COVID-19 hebben doorgemaakt vanaf 1 januari 2022; OF 

• een boostervaccinatie hebben ontvangen langer dan 1 week (7 dagen) voor het laatste 

contact met de besmette persoon; OF 

• enkel type 3-contact zijn van de besmette persoon (kind of medewerker); OF 

• uitgezonderd zijn van het quarantaineadvies in overleg met de werkgever, in lijn met 

het beleid voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen: 

 

Voor medewerkers met een essentiële rol in het onderwijs, of in een uitzonderlijke 

situatie, die een huisgenoot of nauw contact zijn van een positief getest persoon 

kan een uitzondering worden gemaakt op de quarantaineregels. Dit kan alleen als de 

werknemer geen klachten heeft. Dit kan alleen in goed overleg tussen werkgever en 

werknemer en onder strenge voorwaarden, zoals dagelijks zelftesten. Hiervoor 

verwijzen we u graag naar de handreiking van de Rijksoverheid Uitzondering 

quarantaine voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen. Medewerkers die positief 

getest zijn blijven altijd thuis en gaan in isolatie. 

 

Let op! Als de medewerker klachten ontwikkelt, gaat deze onmiddellijk naar huis en doet een 

(zelf)test. Blijkt de zelftest negatief dan mag de medewerker weer naar de opvang komen. Bij 

een positieve (zelf)test blijft de medewerker thuis en gaat in isolatie.  

 

Snottebellenbeleid  

Het huidige snottebellenbeleid blijft gehandhaafd. Dit betekent dat kinderen van 0 t/m 3 jaar 

niet thuis hoeven te blijven en getest hoeven te worden bij lichte klachten. Voor de kinderen 

blijft gelden dat zij, indien ze een huisgenoot (categorie 1) of nauw contact (categorie 2) zijn 

van iemand met COVID-19, wél testen bij (milde) klachten. Ook wordt het testen geadviseerd 

wanneer het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of hoest 

(meer dan incidenteel). In afwachting van de uitslag blijft het kind thuis. Voor meer informatie 

kunt u de Handreiking bij neusverkouden kinderen raadplegen. 

 

Regels en adviezen voor op de opvang 

De volgende regels zijn of blijven van kracht in de kinderopvang: 

- Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 

https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen
https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-en-werknemers-in-essentiele-bedrijfsprocessen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-en-werknemers-in-essentiele-bedrijfsprocessen
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
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- Tussen medewerkers/gastouders en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard 

worden.  

- Tussen medewerkers onderling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard 

worden, bewaar ook in de gemeenschappelijke ruimtes (pauzeruimte, vergaderruimte, 

gangen, toiletten) 1,5 meter afstand.  

- Tussen medewerkers/gastouders en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard 

worden. 

 

Melden positieve testen  

Doordat de GGD de besmettingen en mogelijke uitbraken door het hoge aantal besmettingen 

niet meer volledig in het zicht heeft, vragen wij aan u als kinderopvang deze besmettingen 

nauwlettend in de gaten te houden en de positieve testen in de kinderopvang te blijven melden 

bij het scholenteam van de GGD Zuid Limburg. Dit kan via het meldformulier op de website of 

per e-mail naar covidscholen@ggdzl.nl.  

 

U kunt voor het informeren van de contacten gebruik maken van de landelijke 

informatiebrieven van het RIVM. De GGD zal u dus geen informatiebrieven toesturen in geval 

van besmettingen bij u op de kinderopvang.  

 

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

2. Medewerkers die een nauw contact zijn: https://lci.rivm.nl/covid-19-nauwe-contacten  

3. Medewerkers die een overig contact zijn: https://lci.rivm.nl/covid-19-overige-contacten  

 

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.  

 

Mocht het beleid voor de kinderopvang in de komende tijd wijzigen, houden wij u via deze weg 

uiteraard op de hoogte.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

GGD Zuid Limburg 

Afdeling Infectieziektebestrijding 

 

 

 

https://www.ggdzl.nl/coronavirus/informatie-voor-scholen-en-kinderopvang/meldformulier-positieve-test/
mailto:covidscholen@ggdzl.nl
https://lci.rivm.nl/kinderopvang-covid19
https://lci.rivm.nl/covid-19-nauwe-contacten
https://lci.rivm.nl/covid-19-overige-contacten
http://www.ggdzl.nl/coronavirus
mailto:covidscholen@ggdzl.nl

