Adviezen voor wering van kinderen met neusverkoudheid

Het RIVM heeft per 17 juni 2020 de adviezen voor kinderen tot 6 jaar met neusverkoudheid
aangepast.
Een kind jonger dan 6 jaar met verkoudheidsklachten mag naar school / kinderopvang indien:
-

het kind niet hoest en geen koorts heeft;

-

er in het gezin niemand is met koorts;

-

de ouders geen verkoudheidsklachten hebben;

-

het kind geen contact is van een bevestigd COVID-19 patiënt.

Een kind van 6 jaar of ouder met nieuw ontstane verkoudheidsklachten mag alleen naar school
/ BSO / gastouderopvang na een negatieve COVID-19 test en indien:
-

het kind niet hoest en geen koorts heeft;

-

er in het gezin niemand is met koorts;

-

de ouders geen verkoudheidsklachten hebben;

-

het kind geen contact is van een bevestigd COVID-19 patiënt.

Het beleid voor kinderen met chronische verkoudheidsklachten is niet gewijzigd.
Achtergrond
Jonge kinderen (0-6 jaar) zijn vaak neusverkouden en worden nu frequent geweerd omdat
neusverkoudheid ook een symptoom van COVID-19 kan zijn. Bij jonge kinderen wordt een
snotneus meestal veroorzaakt door een van de vele verkoudheidsvirussen. Kinderen met
COVID-19 vertonen over het algemeen milde klachten en lijken maar een beperkte rol te spelen
in de verspreiding van het virus. Op dit moment zijn er maar weinig nieuwe besmettingen van
COVID-19 in Nederland en wordt de verspreiding verder beperkt door goede bron- en
contactopsporing door de GGD. Hierdoor is het niet meer nodig om alle kinderen van 0 tot 6 jaar
met neusverkoudheid te weren of te testen.
Wanneer wel testen?
Het is wel belangrijk dat kinderopvang en basisscholen clusters van 3 of meer kinderen in een
groep met klachten van COVID-19 blijven melden aan de GGD. De GGD zal een risicoinschatting
maken en bepalen of aanvullende adviezen of maatregelen noodzakelijk zijn.
Ook is het belangrijk dat kinderen van 0 tot 6 jaar met neusverkoudheid getest worden op
COVID-19 als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19-infectie of deel
uitmaken van een uitbraakonderzoek. Uiteraard kunnen kinderen met neusverkoudheid ook
getest worden op indicatie van de behandelend arts of op verzoek van de ouders.

Vragen?
De afdeling infectieziektebestrijding is telefonisch bereikbaar op werkdagen (08:30 - 17:00)
en in het weekend (08:30-12:00) op telefoonnummer 023-7891612.

