
 

Het RIVM houdt de ontwikkelingen ten aanzien van COVID-19 in de gaten en stelt zo nodig adviezen 

bij.  De meest actuele informatie vindt u op de website van het RIVM:  

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19.  

Daarnaast heeft de Rijksoverheid speciaal voor scholen en kinderopvang veel gestelde vragen over 

het coronavirus opgesteld. U kunt deze informatie terugvinden op: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-

coronavirus-en-het-onderwijs-en-kinderopvang 

 

Testen van kinderen 

De GGD wordt op dit moment veel gebeld door ouders die hun kind met (milde) klachten willen laten 

testen op COVID-19. De landelijke boodschap is dat iedereen met klachten getest kan worden, maar 

voor kinderen van 0-12 jaar geldt dat deze alleen op indicatie worden getest.  

Hier zijn een aantal redenen voor. De huidige test (keel- en neusuitstrijk) vinden kinderen doorgaans 

zeer onaangenaam. Weerstand tijdens de afname van de test kan ertoe leiden dat de test niet goed 

kan worden uitgevoerd met het risico op een fout-negatieve uitslag. Ook is er een logistiek probleem, 

want hele jonge kinderen kunnen op dit moment nog niet worden getest in onze teststraat.  

Daarnaast hebben kinderen vaak zelf maar weinig klachten van COVID-19, het is dus belangrijk het 

belang van de test altijd af te wegen tegen het belang van het kind. 

 

Het advies op dit moment is dan ook om kinderen van 0-12 jaar met klachten passend bij COVID-19 te 

weren van school en kinderdagverblijf en thuis uit te laten zieken, maar niet standaard te testen.  

 

Er bestaat alleen een testindicatie indien:  

- Er sprake is van een ongewoon aantal kinderen (namelijk 3 of meer) op de basisschool of 

kinderopvang met recent ontstane klachten passend bij COVID-19 (artikel 26 WPG); 

- Indien een kind met klachten van COVID-19 een contact is van een bevestigde patiënt; 

- Indien een kind met klachten van COVID-19 meer dan een week schoolverzuim heeft 

opgelopen, kan een test overwogen worden; 

- Indien een kind chronische klachten heeft die lijken op COVID-19 en waarbij de beoordelend 

(JGZ) arts twijfelt over de oorzaak.  

 

Ter verduidelijking van de laatste categorie: kinderen met chronische verkoudheidsklachten hoeven 

niet standaard getest te worden.  Alleen als er twijfel bestaat over de oorzaak, kan in overleg met de 

ouders en de (behandelend) arts besloten worden om te testen. De kinderen hoeven niet geweerd te 

worden als hun klachten herkenbaar én onveranderd zijn. 

 

Contact GGD Kennemerland 

Heeft u als school nog vragen over het testen van kinderen, dan kunt u contact opnemen met de 
afdeling Infectieziektebestrijding van GGD Kennemerland: IZB@vrk.nl 
 
Voor vragen over de hygiëne en de richtlijnen hierbij, kunt u contact opnemen met: THZorg@vrk.nl 
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