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Covid 19 

Stappenplan bij Besmetting 

Uitvoering BCO bij 1 positief getest(e) kind/medewerker 

 

De GGD en kinderopvang nemen contact met elkaar op en stellen de dagen 

vast waarvoor het contactonderzoek geldt afhankelijk van de 

aanwezigheid van de besmette persoon op de kinderopvang (besmettelijke 

periode: vanaf 2 dagen voor de eerste ziektedag).  

 

• De kinderopvang maakt een lijst van de aanwezige personen, met wie 

de besmette persoon in deze periode in contact is geweest. 

• Als een kind of pm-er positief wordt getest wordt in principe de 

hele klas of groep en collega medewerker aangemerkt als nauw 

contact (categorie 2). 

• Nauwe contacten (categorie 2) zijn kinderen of medewerkers die in 

totaal op een dag meer dan 15 minuten contact hadden met de 

besmettelijk persoon op minder dan 1,5 meter afstand. 

• Overige contacten (categorie 3) zijn alle medewerkers en kinderen 

die meer dan 15 minuten in dezelfde ruimte (klaslokaal, 

koffieruimte etc.) waren met de besmettelijke persoon. En ook de 

kinderen of medewerkers die contact hadden met de besmettelijk 

persoon op minder dan 1,5 meter, maar korter dan 15 minuten. 

  

Maatregelen 

De maatregelen en adviezen verschillen per soort contact: 

• Alle nauwe contacten (categorie 2) gaan in thuisquarantaine 

gedurende 10 dagen. Dat betekent dat zij niet naar de kinderopvang 

kunnen komen. Deze contacten krijgen het advies om zich zo snel 

mogelijk te laten testen, zodat eventuele infecties snel opgespoord 

kunnen worden. Ook krijgen zij het advies om zich te laten testen 

op of na dag 5 na het laatste contactmoment met de besmettelijke 

persoon. Als de test op of na dag 5 na het laatste contactmoment 

negatief is, kan de quarantaine worden opgeheven. 

• De overige contacten (categorie 3) mogen wel naar de kinderopvang 

komen, zij hoeven niet in quarantaine. Deze contacten krijgen ook 

het advies om zich te laten testen, ook als zij geen klachten 

hebben. Bij voorkeur laten zij zich testen op of rond dag 5 na het 

laatste contactmoment met de besmettelijk persoon (zie ook het BCO-
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protocol). Bij ons geldt extra dat iedereen een mondkapje gaat 

dragen tot bekend is tot  hoever de besmetting is gekomen. 

• De GGD adviseert over eventuele informatieverstrekking aan de 

ouders. 

 

Extra testbeleid 

• Indien de index een medewerker is, is het raadzaam dat alle 

medewerkers die tijdens de besmettelijke periode van de index op 

school zijn geweest, ook worden getest. 

• Naast het testbeleid wordt een extra test zo spoedig mogelijk na de 

positieve uitslag van de index geadviseerd. 

 

Uitbraakonderzoek 

• Er is sprake van een uitbraak als er binnen het kindercentrum 3 of 

meer gevallen zijn die gerelateerd lijken te zijn in tijd en 

plaats. De GGD brengt samen met het Kindercentrum in kaart of er 

sprake is van een cluster of uitbraak en of er (mogelijk) 

verspreiding heeft plaatsgevonden in de kinderopvang.  

• Hiervoor doet de GGD epidemiologisch uitbraakonderzoek. 

 

Praktisch gezien betekent bovenstaande het volgende: 

• Onder leiding van de betreffende GGD wordt een uitbraakonderzoek 

uitgevoerd om de situatie in kaart te brengen. 

• De GGD inventariseert de samenhang in tijd en plaats per groep van 

de gemelde gevallen. 

• De GGD doet, in samenwerking met de leiding van de kinderopvang 

het BCO rondom de positieve medewerkers en/of kinderen op 

kinderopvang.  

• De GGD en de kinderopvang nemen contact met elkaar op en stellen de 

dagen vast waarvoor het contactonderzoek geldt. Dit is afhankelijk 

van de aanwezigheid van de besmette personen op de kinderopvang 

(besmettelijke periode: 2 dagen voor de 1e ziektedag).  

• De kinderopvang maakt een lijst van de aanwezige personen met wie 

de besmette personen in nauw contact zijn geweest. 

• Afhankelijk van de context wordt alleen de groep bevraagd. 
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• De GGD adviseert over eventuele informatieverstrekking aan de 

ouders. 

 

Maatregelen 

• Indien de GGD op basis van epidemiologisch uitbraakonderzoek heeft 

vastgesteld dat er sprake is van een cluster of uitbraak waarbij 

verspreiding heeft plaatsgevonden op de kinderopvang (meerdere 

besmettingen verspreid over kinderopvang) bepaalt de GGD samen met 

de kinderopvang welke maatregelen genomen kunnen worden om verdere 

verspreiding te voorkomen. Denk hierbij aan beter handhaven van 

algemene maatregelen of quarantaine voor meer groepen en 

medewerkers die een verhoogd risico gelopen hebben op besmetting 

en/of grootschalig testen om sluiting van de kinderopvang te 

voorkomen.  

 

Daarnaast: 

• Bij meerdere (≥2) besmettingen in 1 groep (cluster) gaat de gehele 

groep in quarantaine. 

• Bij meerdere groepen waar 1 besmetting is geconstateerd en waarbij 

meerdere kinderen bij het contactonderzoek als categorie 2-contact 

worden aangewezen, kan dit tot gevolg hebben dat meerdere groepen 

in quarantaine gaan. 

• Bij een cluster of grotere uitbraak met gerelateerde besmettingen 

verspreid over meerdere groepen, kan meer uitgebreide quarantaine 

voor de (gehele) opvang geadviseerd worden. 

 

 


