Toelichting bij aanpassing van de
Handreiking bij neusverkouden kinderen
Betreft het basisonderwijs, het speciaal (basis)onderwijs, kinderdagverblijven en medisch
kinderdagverblijven
11 juni 2020
Over het beleid rond kinderen met neusverkoudheid is een bijlage opgenomen bij de LCI-richtlijn
COVID-19: Handreiking bij neusverkouden kinderen. Deze bijlage is 11 juni 2020 op enkele punten
aangepast. Hieronder volgt een toelichting van deze aanpassing.

Neusverkouden kinderen mogen niet naar school of kinderopvang

Hoewel kinderen een beperkte rol lijken te spelen in de verspreiding van het coronavirus is het van
belang het vóórkomen van COVID-19 onder kinderen goed in de gaten te houden. Kinderen hebben
meestal nauwelijks klachten van een COVID-19-infectie en worden hiervan in de meeste gevallen
niet merkbaar ziek; verkoudheid is dan het enige verschijnsel. Kinderen met nieuw ontstane
neusverkoudheidsklachten blijven daarom thuis.

Ook kinderen kunnen worden getest

Kinderen kunnen, op verzoek van de ouders, net als iedereen worden getest. Ouders zijn echter niet
verplicht om hun kind te laten testen. Scholen en kindercentra mogen niet eisen dat een kind wordt
getest. Bij een positieve uitslag wordt bron- en contactonderzoek ingesteld. Bij een negatieve
testuitslag mag het kind als het alleen neusverkouden is en verder niet ziek, weer naar school.
Kinderen met een nieuw ontstane neusverkoudheid die niet getest zijn mogen weer naar school als
de klachten over zijn.
Als er in een groep op een basisschool of kinderdagverblijf 3 of meer kinderen klachten hebben die
passen bij COVID-19 wordt geadviseerd om deze kinderen te testen. De school neemt dan contact
op met de GGD.

Bij langdurige klachten toch naar school of kinderdagverblijf

Wanneer er sprake is van langdurige of chronische luchtwegklachten is het niet wenselijk dat
kinderen met een bekende aandoening (zoals hooikoorts of astma) niet toegelaten worden op
school of kinderopvang of steeds opnieuw worden getest. Hierbij is goed overleg nodig tussen de
school/kinderopvang en de ouders. Een aan de GGD verbonden jeugdarts of arts
infectieziektebestrijding kan hier in individuele gevallen over adviseren.
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Bij verandering van het klachtenpatroon of bij het ontstaan van nieuwe klachten naast het bekende
klachtenpatroon blijft het kind thuis tot deze nieuwe klachten voorbij zijn of het bekende
klachtenpatroon is teruggekeerd.
Meer informatie over COVID-19 en kinderen is te vinden op de website van het RIVM.
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