
GGD update 28 september 2020. 
  

1. Beslisboom neusverkouden kind van 0 jaar tot en met groep 8  
Op 18 september heeft minister Hugo de Jonge besloten dat de regels voor het toelaten van 
neusverkouden kinderen op de kinderopvang en in het basisonderwijs gelijk worden getrokken. De 
jeugdartsen van Nederland, verenigd in het AJN, hebben samen met Boink (belangenvereniging ouders 
in de kinderopvang) en het RIVM de beslisboom aangepast op deze regels. Het is van belang dat de 
gehele beslisboom doorlopen wordt.  
Hierbij de link naar de beslisboom voor kinderen van 0 jaar tot en met groep 8:  
 
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2020/09/Beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-t_m-groep-8-
BOinK_AJN_RIVM_-220920.pdf  
 
Hierbij de link naar de Engelstalige versie van de beslisboom voor kinderen van 0 jaar tot en met groep 8:  
 
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2020/09/Decision-tree-nasal-cold-child-age-0-final-grade-
primary-BOinK_AJN_-22092020.pdf  
 

2. Aanvullende maatregelen bij een positief getest kind op KDV, BSO en 
basisschool  
Op moment dat het kind ook positief getest wordt, neemt GGD Kennemerland contact op met de 
desbetreffende school. Nagegaan wordt of het positief geteste kind in de besmettelijke periode op 
school is geweest. Is dit het geval, dan zal GGD Kennemerland op maat advies geven. O.a. over of 
leerlingen en medewerkers in quarantaine moeten, en of leerlingen met klachten getest moeten 
worden.  
 

3. Beslisboom vanaf 13 jaar – thuisblijven of naar school - werk  
 
De jeugdartsen van Nederland, verenigd in het AJN, hebben samen met Boink en het RIVM een 
beslisboom opgesteld voor iedereen vanaf het voortgezet onderwijs. Deze beslisboom is ontwikkeld op 
basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor ouders met kinderen in het voortgezet 
onderwijs, studenten in het MBO en hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen. Met deze 
beslisboom kan iedereen zelf beoordelen of je wel of niet naar school en/of werk mag. Deze 
beslisboom gaat uit van personen met een normale gezondheid, zonder onderliggende ziekten.  
Hierbij de link:  
 
https://www.vo-raad.nl/nieuws/beschikbaar-beslisboom-12-thuisblijven-of-naar-school-werk 
 

4. Algemene adviezen ter voorkoming van Covid-19 zijn hieronder weergegeven:  
*Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1.5 meter afstand te worden gehouden  

*Tussen volwassenen onderling moet wel 1.5 meter afstand te worden gehouden  
 

5. Contactgegevens. 
Verscheidene afdelingen binnen de GGD houden zich bezig met corona. Hieronder is aangegeven waar 
u terecht kunt met uw vragen.  
Corona callcenter  
Algemene gezondheidsvragen gerelateerd aan corona kunnen worden gesteld aan het Corona 
callcenter. Het Corona callcenter is telefonisch bereikbaar via 023-789 1631 van maandag t/m vrijdag 
van 08.30 - 20.00 uur en zaterdag en zondag van 10.00 - 17.00 uur. 
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Jeugdgezondheidszorg  
Met vragen over kinderen met bekende chronische luchtwegklachten in relatie tot corona kunt u 
terecht bij de jeugdgezondheidszorg. Ook andere vragen of zorgen over het welzijn van ouders en 
kinderen worden door de jeugdgezondheidzorg opgepakt.  
 
De Frontoffice van de JGZ is elke werkdag bereikbaar van 8.30-12.30 en van 13.00-17.00 uur via het 
telefoonnummer 023-7891777 of via de mail frontofficejgz@vrk.nl 
 
Informatie voor ouders is terug te vinden op de pagina 
https://www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg/opvoedinformatie  
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Informatie voor ouders is terug te vinden op de pagina 
https://www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg/opvoedinformatie  
Technische Hygiënezorg  
Met vragen over hygiëne en schoonmaak op kinderdagverblijven en scholen en h 


