
 

  

Alkmaar, 22 juni 2020   

  

Geachte directie,   

 

Bij deze sturen we u een aanvulling op de brief die u eerder deze maand van ons ontving. Sinds onze laatste berichtgeving is er het een en 

ander veranderd in hoe om te gaan met kinderen die verkoudheidsklachten hebben. Wij hopen u met onderstaande informatie daar meer 

duidelijkheid over te geven.  

  

Vernieuwd advies voor kinderen met neusverkoudheid  

Kinderen van 0-6 jaar:  

• Kinderdagverblijf of basisschool groep 1 of 2: bij neusverkoudheid ZONDER koorts of andere klachten dan mogen deze kinderen 

gewoon naar het kinderdagverblijf of school.   

• Uitzondering hierop zijn de kinderen die een gezinscontact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie of een gezinslid 

hebben met ernstige klachten die passen bij COVID-19 (zoals koorts of benauwdheid).    

• Basisschool groep 3: deze moeten ook bij neusverkoudheid zonder andere klachten thuis blijven.   

  

Kinderen van 7 jaar of ouder: deze moeten ook bij neusverkoudheid zonder andere klachten thuis blijven.   

  

Voor alle kinderen en ook medewerkers geldt natuurlijk net als voor de rest van de Nederlandse bevolking, dat ze thuis moeten blijven wanneer 

een gezinslid ernstige klachten hebben die bij COVID-19 kunnen passen, zoals koorts en benauwdheid.     

  

Wat te doen indien meerdere kinderen uit een groep klachten hebben die bij COVID passen?  

Mochten er op uw school of kinderopvang toch drie of meer kinderen uit dezelfde groep met verkoudheidsklachten zijn of ziek gemeld worden, 

dan is het nodig om eerst onderstaande vragen in kaart te brengen en vervolgens een zogenaamde ‘Artikel 26’ melding bij GGD Hollands 

Noorden te doen (dit heet zo omdat het is gebaseerd op artikel 26 van de wet publieke gezondheid). Dat kan tijdens kantooruren via het 

telefoonnummer 088-0100535 van GGD Hollands Noorden. De afdeling infectieziektebestrijding gaat dan na of het nodig is om aanvullende 

informatie in te winnen en/of kinderen te testen.  

  

Stap 1. Let op, in deze stap is een nieuwe vraag toegevoegd!   

Wanneer een kind ziekgemeld wordt, stel dan alvast onderstaande vragen aan de ouders:   

o Zijn er bevestigde COVID-patiënten in de omgeving van het kind? Zo ja, heeft het kind in de afgelopen 14 dagen contact met hen 

gehad?   

o Heeft het gezin in de afgelopen 14 dagen gereisd naar een regio of land waar veel COVID voorkomt of contact gehad met expats?  

o  Zijn er zieke volwassenen in de omgeving met koorts en/of benauwdheid waarmee het kind de afgelopen 14 dagen contact heeft 

gehad?  

o Zijn er binnen het gezin mensen die in de zorg direct met patiënten werken?  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Aanvullende informatie over  

‘w el of niet testen van langdurig  

neusverkouden kinderen op  

COVID - 19  (corona ) ’ ? 

  



 

 

 

Stap 2. Is het antwoord op 1 of meer van vorenstaande vragen ‘ja’?  

o Leg dan uit dat de GGD mogelijk contact op gaat nemen met de ouders. Wij gaan met behulp van de ouders inschatten of er een reële 

kans is op een COVID-19 besmetting en een plan van aanpak bepalen.   

o Wanneer er besloten wordt een kind te testen, en deze blijkt inderdaad COVID-19 te hebben, dan nemen we wederom contact met jullie  

op. In overleg gaan we dan bepalen welke informatie en maatregelen er verder nodig zijn.   

 

Overige informatie die u aan de ouders kunt geven: 

o De kans dat de klachten door het coronavirus worden veroorzaakt is uitermate klein: het aantal COVID-19 besmettingen in onze regio is 

momenteel zeer beperkt. Andere, onschuldige verkoudheidsvirussen komen veel vaker voor.  

o Houd het kind thuis totdat het 1 dag klachtenvrij is. Testen op COVID-19 is in principe niet nodig.  

o Quarantaine van andere huisgenoten hoeft alleen als het kind of een ander gezinslid koorts ontwikkelt.  

o Laat ouders hun eigen gezondheid in de gaten houden en bij klachten passend bij COVID-19 zichzelf testen bij onze teststraat 

(afspraak maken kan via het telefoonnummer 0800-1202, landelijk call center).  

  

Testen van kinderen  

In onze vorige brief hebben we uitgebreid aandacht besteed aan het testen van kinderen, waarbij we met name het voordeel hebben afgewogen 

tegen de nadelen. Ons beleid is om terughoudend te zijn in het testen van kinderen en enkel te testen wanneer er echt gegronde redenen zijn 

voor een verdenking van COVID-19 besmetting.  

Telefoonnummers voor aanvraag testen en artikel 26 melding  

Aanvraag van testen op COVID-19 voor kinderen ouder dan 7 jaar en volwassenen, via het telefoonnummer 0800-1202 (landelijk call center).  

Aanvraag van testen op COVID-19 bij kinderen t/m 6 jaar worden door GGD Hollands Noorden zelf ingepland. Ouders kunnen een test 

inplannen tijdens kantooruren via het telefoonnummer 088-01 00 535 van GGD Hollands Noorden. Via dit nummer kunt u dus ook de artikel 

26 melding zoals hierboven beschreven doorgeven.  

  

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, neem dan gerust contact op.  

  

Wij staan graag voor u klaar!  

  

  

Met vriendelijke groet,   

  

Manje Dijkema, arts Maatschappij Gezondheid profiel Jeugdgezondheidszorg  

Petra Koenders, arts Infectieziektebestrijding   

  

Kijk voor meer informatie over de COVID-19 en de dienstverlening van GGD Hollands Noorden ook eens op onze website:  

 www.ggdhollandsnoorden.nl.  
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