
Wanneer mogen kinderen van 0-12 jaar naar de kinderopvang of basisschool 
en wanneer moeten zij thuisblijven? 
Kinderen moeten thuisblijven als zij: 

• worden getest; zij blijven thuis totdat de uitslag bekend is;  
• een huisgenoot met COVID-19 hebben;** 
• een nauw contact zijn van iemand met COVID-19;** 
• een quarantaineadvies hebben na terugkomen uit het buitenland.  

  

** Kinderen die <6 maanden een bevestigde SARS-CoV-2-infectie hebben doorgemaakt 
worden als immuun beschouwd, Voor hen gelden aparte thuisblijf- en testadviezen. Zie 
hiervoor het BCO-protocol en de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij 
kinderen (0 t/m 12 jaar). 

Kinderen van 0-12 jaar mogen naar de opvang en school: 

• met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn); 
• als ze af en toe hoesten; 
• met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts 

en/of benauwdheid; 
• bij ontstaan van nieuwe klachten <8 weken na eerste ziektedag (of testdatum bij 

een asymptomatisch infectie) van een bevestigde SARS-CoV-2-infectie (zie richtlijn 
COVID-19). 
  

Maar verder blijven ze bij klachten zoveel mogelijk thuis (bijvoorbeeld niet op bezoek bij 
anderen). Ook moeten zij thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, 
koorts en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het 
testresultaat. 



 

Let op! Kind ernstig ziek? → Verwijs naar de huisarts. Er is een dringend advies om te 
testen. 
Zie voor het beleid voor huisgenoten ‘Thuisblijven voor huisgenoten bij kind met 
verkoudheidsklachten?’. 
Zie voor kinderen die niet getest worden 'Wat als een kind met klachten niet getest 
wordt?’. 
NB. Zorgmedewerkers die met zeer kwetsbare personen werken kunnen hun kinderen 
altijd laagdrempelig laten testen, ook als zij milde klachten hebben. 

Testen 
Alle kinderen van 0-12 jaar (groep 8) met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest 
worden. 

  



In de volgende gevallen wordt testen van kinderen van 0-12 jaar in ieder geval dringend 
geadviseerd: 

• Het kind heeft naast verkoudheidsklachten ook koorts en/of is benauwd en/of 
hoest (meer dan incidenteel) – hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in 
principe bij een negatieve testuitslag weer naar de opvang of school. 

• Het kind is ernstig ziek – laat in die gevallen contact opnemen met de huisarts; die 
kan besluiten om het kind te laten testen. 

• Het kind heeft klachten die passen bij COVID-19 en is een huisgenoot (categorie 1-
contact) van iemand die COVID-19 heeft. 

• Het kind heeft klachten die passen bij COVID-19 en is een contact (categorie 2- of 
3-contact op opvang of school) van iemand die COVID-19 heeft. 

• De GGD  adviseert testen omdat het kind deel uitmaakt van een 
uitbraakonderzoek. 
  

NB. Zie voor testmethoden bij (jonge) kinderen ‘Directe diagnostiek bij kinderen en 
speciale doelgroepen’ in de LCI- richtlijn COVID-19 en de Aanvullende informatie 
diagnostiek COVID-19.  

Wat als een kind met klachten met een dringend testadvies niet getest wordt? 
Een kind dat naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of hoest 
en dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig 
klachtenvrij is. In het geval van aanhoudende milde klachten* mag het kind weer naar de 
kinderopvang of school na 7 dagen nadat de klachten zijn begonnen, tenzij er nog een 
quarantaine-advies geldt (zie onder kopje 'Wanneer mogen kinderen van 0-12 jaar naar 
de kinderopvang of basisschool en wanneer moeten zij thuisblijven?'). 

* Hieronder vallen verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn) en af en toe hoesten. 

Beleid voor huisgenoten 

Thuisblijven voor huisgenoten bij kind met verkoudheidsklachten? 
Vanaf 8 juli hoeven huisgenoten van een kind met verkoudheidsklachten en koorts en/of 
benauwdheid niet meer thuis te blijven, ook niet in afwachting van een testuitslag van het 
kind of als het verkouden kind een dringend testadvies heeft. 

 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#diagnostiek
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https://lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/aanvullend
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