
 

 

 

 

Leiden, 11 november 2021 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

De zorgelijke stijging van corona besmettingen in onze regio zet door. Steeds meer groepen gaan in 
quarantaine doordat er meerdere besmettingen zijn in een groep. Ook worden groepen soms naar 
huis gestuurd vanwege ziekte onder personeel. Op het corona callcenter van de GGD merken we dat 
er steeds meer telefoontjes binnenkomen van ouders. Wij begrijpen dat er mogelijk meer ouders zijn 
die vragen hebben. Daarom sturen wij u deze brief. In deze brief vertellen wij u wat er aan de hand is 
en wat u zelf kunt doen.  

Wat is er aan de hand? 
De afgelopen weken zien wij een enorme stijging van aantal besmettingen. Die besmettingen zijn zo 
hoog, dat wij als GGD prioriteiten moeten stellen. Dat leggen wij graag uit:  

Iemand die positief test op corona wordt altijd gebeld door de GGD. Tijdens dat telefoongesprek 
hoort iemand welke leefregels hij/zij moet volgen. We beginnen daarnaast ook een bron- en 
contactonderzoek. Dat betekent dat we in beeld brengen met wie de besmette persoon in contact is 
geweest. Afhankelijk van het soort contact en de duur van het contact, nemen wij ook contact op 
met die sociale contacten over leefregels.  

Nu de besmettingen zo hard stijgen, lukt het niet meer om bij iedereen een uitgebreid bron- en 
contactonderzoek uit te voeren. De GGD moet nu kiezen bij wie er wel en bij wie er geen onderzoek 
gestart wordt. Daarin kiezen wij altijd voor het beschermen van kwetsbaren. Dat betekent dat de 
GGD-medewerker erachter probeert te komen of iemand in een risicocategorie valt. Bijvoorbeeld 
vanwege een hoge leeftijd of een (chronische) medische aandoening. Deze kwetsbaren hebben 
namelijk een groter risico op ernstige ziekte of overlijden.  

In heel veel gevallen vallen kinderen, ouders en medewerkers niet in de categorie ‘kwetsbaar’. De 
GGD voert in dat geval geen volledig bron- en contactonderzoek uit. Doordat er geen bron- en 
contactonderzoek plaatsvindt, weten wij niet met wie een kind/ouder/medewerker in contact is 
geweest. Hierdoor kunnen wij ook geen verbanden leggen tussen besmettingen. Dat een besmetting 
bijvoorbeeld terug te leiden is naar één plaats en tijd. De GGD heeft daardoor geen zicht meer op 
clusters: drie of meer besmettingen die plaatsvonden op één tijd en plaats. 

Een gevolg van onze beleidswijziging betekent dat scholen niet meer door de GGD gebeld worden bij 
meerdere besmettingen (een cluster). Zij krijgen daardoor ook geen advies meer over het naar huis 
sturen van een klas of groep. Wij hebben de directies en besturen van scholen en 
kinderopvanginstellingen hierover op 22 oktober geïnformeerd. 

Wat vragen wij aan scholen? 
Onderwijs- of kinderopvanginstellingen worden in de meeste gevallen wel door de (ouder van) de 
besmette persoon op de hoogte gesteld. Daarom hebben we beslisbomen ter beschikking gesteld 
aan directies en bestuurders. Hiermee kunnen onderwijs- of kinderopvanginstelling zelf een afweging 
maken welke maatregelen nodig zijn volgens de landelijke richtlijn. 



 

 

 

 

 

 

U vindt deze beslisbomen op Scholen en kinderopvang (corona) Algemene informatie - GGD Hollands 
Midden (ggdhm.nl). In deze beslisbomen zijn links opgenomen naar brieven met aanvullende 
informatie. 

We realiseren ons dat we met de inzet van deze beslisbomen een grote verantwoordelijkheid 
neerleggen bij de scholen en kinderopvang. En dat scholen en instellingen het soms lastig vinden zelf 
een  quarantaine advies te geven. Het is namelijk een zeer ingrijpende maatregel.  

Mocht een onderwijs- of kinderopvanginstelling er niet uit komen met de beslisbomen of twijfelen 
over een advies, dan kunnen zij nog steeds contact met de GGD opnemen. Wij kunnen dan 
meedenken over een passend advies. 

Wat kunt u zelf doen? 
Heeft uw kind klachten? Kijk aan de hand van de beslisbomen van BOINK of uw kind thuis moet 
blijven of niet. Er is een versie voor kinderen in de kinderopvang en het basisonderwijs en ook een 
versie voor kinderen in het voortgezet onderwijs.  
 
Laat uw kind bij klachten testen bij de GGD. Voor het testen van kinderen nemen wij rustig de tijd. 
Kinderen onder de 12 jaar krijgen de zogenaamde neuspeutertest, waarbij we (zoals de naam al doet 
vermoeden) niet dieper in de neus gaan dan 1,5 cm. 
 
Is de uitslag van de test positief geef dit dan zo snel mogelijk door aan de onderwijs- of 
kinderopvanginstelling. 
 
 
Met vriendelijke groet,      
 
 
Scholenteam GGD Hollands Midden 

Afdeling Coronabestrijding 

 
Heeft u dringende vragen, bel dan naar een van onderstaande nummers. 
 
Reguliere vragen bron- en contactonderzoek op 085-0782874  (7 dagen per week bereikbaar van 
9.00u – 17.00u)   
 
Vragen over besmettingen bij kinderen onder de 18 jaar, docenten of pedagogisch medewerkers 
op 085-0782876  (7 dagen per week bereikbaar van 9.00u - 17.00u)   
 
Algemene vragen op 085-0782878 (7 dagen per week bereikbaar van 9.00u - 17.00u)   
 

https://www.ggdhm.nl/portal-vervolgpagina/scholen-en-kinderopvang-corona-algemene-informatie
https://www.ggdhm.nl/portal-vervolgpagina/scholen-en-kinderopvang-corona-algemene-informatie
https://www.boink.info/beslisboom

