
 

Bericht van de jeugdarts  
In deze tijden merken wij dat er veel mensen om ons 

heen in de privé situatie en ook veel collega’s op zoek 

zijn naar duidelijke antwoorden op vragen omtrent de 

maatregelen vanwege het coronavirus. Er zijn veel 

adviezen en richtlijnen die met nieuwe wetenschappelijke inzichten worden aangepast. Dit zorgt 

regelmatig voor verwarring, welke richtlijn moet ik nu volgen? In dit bericht hopen wij meer 

duidelijkheid te geven omtrent het bieden van noodopvang op school en kinderdagverblijven.  

De adviezen omtrent hygiëne (handen wassen, in elleboog niezen/hoesten, geen handen schudden en 

minimaal 1,5 meter afstand) blijven natuurlijk hetzelfde. Voor kinderen in de noodopvang is naast 

handen schudden ook het advies geen fysiek contact. Dit is tussen kinderen niet altijd te voorkomen, 

wel met de medewerkers. Daarnaast mogen jonge kinderen wel buiten spelen, in de klas is afstand 

beter te realiseren dan buiten tussen de kinderen. Aanvullende hygiëne maatregelen op de 

noodopvang zijn niet nodig mits aan de onderstaande adviezen wordt voldaan. 

 Om te voorkomen dat het coronavirus zich (snel) kan verspreiden zijn onderstaande adviezen van 

belang voor de noodopvang op scholen en kinderdagverblijven.  

Adviezen om niet van af te wijken, ook niet als de thuissituatie hierom vraagt. 

1. Ieder kind dat verkouden is mag NIET naar de noodopvang. 
2.      Bij een gezinslid dat verkouden is mogen de kinderen wel gebruik maken van de noodopvang, 

tenzij het kind zelf verkouden is. 
3.      Bij een gezinslid met koorts (ongeacht andere klachten) mogen de kinderen NIET naar de 

noodopvang. In dit geval mag een kind weer gebruik maken van de noodopvang nadat het hele 
gezin minimaal 24 uur geheel klachtenvrij is. 

4.      Bij een gezinslid met een bevestigde corona infectie mogen de kinderen NIET naar de 
noodopvang. Deze kinderen, en andere huisgenoten, moeten 14 dagen in thuis quarantaine. 

Onder verkouden wordt verstaan: snotteren en/of hoesten en/of keelpijn en/of benauwdheid. Deze klachten 

kunnen ook mild zijn, ook dan gelden onderstaande adviezen. Kinderen die al weken snotteren vallen dus in de 

categorie ‘verkouden’. Deze verkoudheid zal dan waarschijnlijk niet begonnen zijn met het coronavirus, maar 

voor alle verkouden kinderen en volwassenen is het niet meer te zeggen of er mogelijk een corona infectie bij is 

gekomen. Vandaar dat hier geen onderscheid in wordt gemaakt. 

 We snappen het belang van de noodopvang voor kinderen die ouders hebben met vitale beroepen, of 

voor kinderen waar de thuissituatie noodopvang noodzakelijk maakt. Nogmaals, wij realiseren ons dat 

met bovenstaande adviezen er gezinnen zijn die in de problemen kunnen komen omdat kinderen dan 

niet kunnen worden opgevangen. Het is van cruciaal belang ons hier wel aan te houden. Stel dat een 

verkouden kind of een kind met een gezinslid met koorts/corona wel komt, bestaat de kans dat er op 

de noodopvang andere kinderen en medewerkers worden besmet. Dan kunnen de medewerkers geen 

kinderen meer opvangen en kunnen de andere besmette kinderen hun ouders (in vitale beroepen) 

ook besmet raken. Dit willen we natuurlijk niet! 

 Voor aanvullende informatie, bijvoorbeeld leefregels, verwijzen wij u naar 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 . In de rechter kolom staat het kopje ‘Informatiebrieven’. Bij 

deze brieven staan de leefregels, deze kunt u zelf gebruiken maar ook doorgeven aan ouders. De 

informatiebrieven worden steeds weer aangepast wanneer dit nodig is. 
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