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Beste Ouders, 

 

Het nieuwe coronavirus roept veel vragen op bij kinderopvangorganisaties, ouders en scholen. 

In deze checklist die de Brancheorganisatie Kinderopvang gezamenlijk heeft opgesteld met 

BMK en BOinK, tref je een aantal veelgestelde vragen en antwoorden, de richtlijnen om 

besmetting te voorkomen en maatregelen die je dient te treffen in geval van besmetting met 

het coronavirus. De inhoud van deze checklist is gebaseerd op informatie afkomstig van het 

RIVM en de GGD. 

 

Actualiteit 

Door de ontwikkelingen rondom het Coronavirus is het logisch dat er veel vragen leven bij 

kinderopvangorganisaties. De Rijksoverheid heeft daarvoor een pagina met veelgestelde 

vragen online gezet. Hier zijn veel antwoorden te 

vinden. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-

over-coronavirus-en-kinderopvang 

 

Belangrijk 

 Onderhoudt contact met de GGD in je regio en hou de website van GGD en RIVM in de 

gaten. Mocht de GGD nieuwe instructies geven, volg die op. 

 Voor vragen; neem contact op met de GGD in jouw regio. https://www.ggd.nl/ 

 Richtlijnen m.b.t. hygiëne en informatie over ziektebeelden zijn te vinden op jouw 

gastouderportaal 

 

Veelgestelde vragen over het coronavirus 

Wat betekent een uitbraak van het coronavirus voor de kinderopvang? 

De mogelijkheid bestaat dat er gastouders of kinderen ziek worden nadat zij besmet zijn met het 

coronavirus (officieel: het nieuwe coronavirus COVID-19). In Nederland is op 27 februari de 

eerste patiënt met het virus gevonden. Indien het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport heeft geconstateerd dat er sprake is van een uitbraak in ons land, zullen gastouders en 

medewerksters van het gastouderbureau uiteraard extra alert moeten zijn op symptomen. 

 

Wat zijn de symptomen van het coronavirus? 

Koorts met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking. 

 

Wat weten we over het virus? 

Het is nog niet duidelijk of het coronavirus ernstiger is dan een gewone griep. Het is een nieuw 

virus en het RIVM is nog druk bezig is met meer informatie verzamelen. Wat we nu weten is dat 

van alle bekende patiënten met het nieuwe coronavirus ongeveer 17% ernstige klachten heeft. 

Ongeveer 2% van de patiënten overlijdt aan het nieuwe coronavirus. Dit zijn vooral oudere 

mensen en mensen die verzwakt zijn door andere ziekten. Er is(nog) geen specifieke 

behandeling tegen het nieuwe coronavirus. 

 

Hoe kun je het voorkomen? 

Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes 

komt het virus zo in de lucht. Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven maar dalen snel 

neer. Het advies van het RIVM is met name: 

 Was je handen regelmatig 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang
https://www.rivm.nl/
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https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen
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 Maak contactpunten (deurklinken, lichtknoppen) regelmatig schoon 

 Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog 

 Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze meteen weg 

 

Wat moet ik doen na terugkeer van uit gebieden waar een besmetting was? 

Ben je op het vasteland van China, in Taiwan, Macau, Hongkong, Singapore, Zuid-Korea, Iran of 

genoemde gemeenten in Noord-Italië geweest en heb je koorts en luchtwegklachten (zoals 

hoesten of kortademigheid)? Neem dan telefonisch contact op met je huisarts. 

 

Maatregelen bij een mogelijke besmetting 

Wat als een kind symptomen van het coronavirus vertoont? 

 Indien ouders een vermoeden hebben, dienen zij het kind thuis te houden en 

direct telefonisch contact op te nemen met de eigen huisarts of de lokale GGD, ook 

melden aan de POB. 

 Indien leidster van de POB een vermoeden heeft dat een kind symptomen vertoont, 

houdt zij het kind apart en neemt zij direct contact op met de ouder, waarna deze het 

kind komt ophalen en telefonisch contact opneemt met de eigen huisarts of de lokale 

GGD. Tevens wordt directie van de POB en gastouderbureau Snoesje ingelicht. 

 Voor ouders geldt een meldingsplicht. Dat betekent dat elke besmetting van het nieuwe 

coronavirus moet worden gemeld bij de GGD of de huisarts. 

Wij adviseren met klem om ook als kinderopvang melding te maken van een besmetting 

bij de GGD. 

 Volg hierna de instructies van de GGD op. 

 Zodra is bevestigd dat het om het coronavirus gaat, moeten alle andere medewerkers, 

ouders en samenwerkingspartners (schoolbesturen) worden geïnformeerd volgens de 

instructies van de GGD. 

 

Wat als de peuteropvang symptomen van het coronavirus vertoont? 

 De leidster van de peuteropvang zal zich bij vermoeden van het coronavirus ziek 

melden en direct telefonisch contact opnemen met de huisarts of plaatselijke GGD. 

 Volg hierna de instructies van de GGD op. 

 Zodra is bevestigd dat het om het coronavirus gaat, moeten ouders worden 

geïnformeerd volgens de instructies van de GGD. Neem hiervoor contact op met 

Peuteropvang Buurse. 

  

  

  

 


