Amsterdam, 14-05-2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wij zijn nu weer bijna 1 week geopend voor alle kinderen. Het is even wennen met alle richtlijnen die wij met
zijn alle moeten opvolgen, dit kan hier en daar wat verwarring opbrengen natuurlijk. Ook wij houden elke dag
de maatregelen goed in de gaten, want deze kunnen aangepast worden of soms iets duidelijker gemaakt, zodat
iedereen weet waar hij of zij aan toe is.
Hierbij proberen wij ook iedereen goed op de hoogt te houden van de veranderingen.
Handreiking bij langdurig neusverkouden kinderen
Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | versie 12 mei 2020 (versiebeheer zie onderaan pagina)
Achtergrond
Om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan moet iedereen met klachten van hoesten en/of neusverkoudheid
en/of koorts thuisblijven totdat de klachten ten minste 24 uur over zijn. Dit geldt ook voor kinderen, die dan
dus ook niet naar school of kinderopvang mogen komen. Het is echter niet wenselijk dat kinderen met bekende
chronische luchtwegklachten niet toegelaten worden op school of kinderopvang. Ook is het niet wenselijk dat
kinderen met nieuwe milde luchtwegklachten langdurig school verzuimen of langdurig geen toegang hebben
tot de kinderopvang.
Kinderdagverblijf of medisch kinderdagverblijf
Als de klachten van een kind als herkenbaar onveranderd passen bij een reeds bestaande aandoening (zoals
hooikoorts of astma) mag het kind naar de opvang. Bij verandering van het klachtenpatroon of bij het ontstaan
van nieuwe klachten naast het bekende klachtenpatroon blijft het kind thuis tot deze nieuwe klachten voorbij
zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd.
Zo nodig beoordeelt een aan de GGD verbonden jeugdarts of arts infectieziektebestrijding de situatie van het
individuele kind, in overleg met ouders, kinderopvang en eventueel de huisarts of behandelend arts. Bij twijfel
over de oorzaak van de klachten kan het kind getest worden om COVID-19 uit te sluiten of aan te tonen.
Bij een kind met nieuw ontstane milde klachten, die langer dan een week aanhouden, kan er overwogen
worden een test uit te voeren als dit consequenties heeft voor de opvang.
Indien aan een medisch kinderdagverblijf een kinderarts of jeugdarts is verbonden kan deze de situatie van het
individuele kind beoordelen. Als deze arts het nodig acht om het kind te testen (om te voorkomen dat
kwetsbare groepsgenoten mogelijk besmet raken) neemt hij/zij contact op met de arts infectieziektebestrijding
van de GGD.
12-05-2020: Eerste versie
Bron: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
Met vriendelijke groet,
Team Lieve Schoot
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