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Geachte heer/mevrouw,  
 

Graag informeren we u over de route wanneer een kind klachten heeft.  

Kinderen met klachten mogen in principe niet naar de opvang komen. Echter: als de 
klachten van een kind als herkenbaar onveranderd passen bij een al bestaande 
aandoening (zoals hooikoorts of astma) dan mag het kind wel naar de opvang. Oftewel: 
heeft een kind altijd al deze klachten en zijn deze klachten nu niet anders dan voorheen? 
Dan mag het kind naar de opvang.  

Beoordeling chronische verkoudheidsklachten 
Voor de beoordeling is de volgende werkwijze afgesproken: zo nodig beoordeelt de 
jeugdarts of een arts infectieziektebestrijding van de GGD de situatie van het individuele 
kind. Dit gaat altijd in overleg met ouders, kinderopvang en eventueel de huisarts of 
behandelend arts. Bij twijfel over de oorzaak van de klachten kan het kind getest worden 
om het coronavirus uit te sluiten of aan te tonen. 
 

Voor de beoordeling van chronische verkoudheidsklachten kunnen ouders telefonisch 
contact opnemen met het Jeugdgezondheidszorgteam en een afspraak maken. Voor 
kinderen tot 4 jaar is dat het consultatiebureau, voor schoolgaande kinderen is dat de 
jeugdarts die aan de school verbonden is. Bij verandering van klachten of bij nieuwe 
klachten wordt opnieuw een inschatting gemaakt. 

Drie of meer zieke kinderen binnen één kinderopvang-locatie 
Als er sprake is van drie of meer kinderen binnen één kinderopvang-locatie die 
luchtwegklachten of benauwdheid en/of koorts hebben kan dit worden beschouwd als 
een klein cluster waarbij mogelijk een corona-infectie kan spelen. Het is dan van belang 
dit bij de GGD Hollands Midden te melden, zodat wij kunnen inschatten of er indicatie is 
om de kinderen te testen en andere maatregelen te nemen. Dit kan via het 
telefoonnummer 088-308 3361. Zodra er sprake is van een corona-infectie bij een of 
meer kinderen van de kinderopvang zal bron- en contactonderzoek worden opgestart 
vanuit de GGD, waarin u ook zal worden betrokken en geïnformeerd.  
 

Vragen en informatie 

Voor vragen over bovenstaande onderwerp kunt u contact opnemen met onze corona-

advieslijn per telefoon 085-0782878 of per mail via vragenovercorona@ggdhm.nl 

(bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 en in het weekend van 09.00 tot 17.00).  

 
Bij andere inhoudelijke vragen kunt u terecht bij team Inspectie Kinderopvang (088-
3083460, ma-vr 8.30-17.00). 

 

 

 


