
 

 
 
 
 
 
 

 
Aan   :  Ouder(s)/verzorger(s) van PCO Gelderse Vallei  
Van   :  Corona Crisis Team PCOGV  
Datum   :  06-02-2021 
 
Onderwerp: Aangepaste Richtlijn neusverkoudheid/ snottebellenbeleid  
  
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Zoals u weet gaan komende maandag de kinderopvang en de basisscholen in het hele land weer open. Wij 
hebben u eerder geïnformeerd over de maatregelen die vanaf 8 februari gelden. Het Outbreak Management 
Team (OMT) heeft inmiddels ook het zogeheten snottebellenbeleid in een nieuw advies aangepast, vanwege 
de opmars van de Britse variant van het coronavirus. Eerder mochten kinderen van 4 tot 12 jaar met lichte 
verkoudheidsklachten wel naar school. Nu geldt dat kinderen tussen de 4 en 12 jaar die naar het primair on-
derwijs gaan, en klachten hebben, vanaf komende maandag thuis moeten blijven. Zij worden dringend gead-
viseerd zich te laten testen.  

Alert zijn op verkoudheidsklachten bij kinderen van 4 tot 12 jaar 
Aan ouders wordt gevraagd bij hun kinderen te letten op coronasymptomen, maar ook op verkoudheids-
klachten zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn. Bij één of meerdere van deze sympto-
men/klachten blijft het kind thuis. Kinderen hoeven niet thuis te blijven als ze af en toe hoesten of als ze be-
kende chronische luchtwegklachten zoals astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid.  

Verkoudheidsklachten bij kinderen van 0 tot 4 jaar 
Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen wel met verkoudheidsklachten naar de dagopvang. Bij kinderen tot 4 jaar 
bestaat een lage kans dat een neusverkoudheid wijst op besmetting met COVID-19. Als kinderen van 0-4 jaar 
ook hoesten of koorts, dan wel benauwdheid hebben, blijven ze thuis. Dit geldt ook als ze een coronatest 
hebben gekregen en nog in afwachting zijn van de uitslag. 

Thuisblijven 
Kinderen met klachten moeten thuisblijven in afwachting van hun testuitslag. Als die negatief is, mogen ze 
weer naar het kindcentrum. Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of 
school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Kinderen moeten wel thuisblijven als ze bij iemand in huis  
wonen die besmet is of die naast milde coronaklachten ook koorts heeft en/of benauwd is. Als een kind met 
milde klachten zeven dagen na de eerste ziektedag nog steeds dezelfde klachten heeft, mag het ook weer 
naar school. 

LET OP: Wanneer een groep op last van de GGD in quarantaine moet, vanwege een besmetting van een van 
de kinderen of een personeelslid, dan gelden de instructies van de GGD.  

Met vriendelijke groet,  
Namens het CCT-Team 
Tjerk Deuzeman 
Directeur-bestuurder 

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

