VRAGENLIJST
neusverkouden kinderen toelaten op kinderopvang / school?
Het RIVM heeft op 17 juni 2020 de richtlijnen omtrent verkouden
kinderen en kinderopvang/school vernieuwd. Nieuw is dat kinderen van 0
tot 6 jaar die een neusverkoudheid hebben onder bepaalde voorwaarden
naar de kinderopvang en/of school mogen. Deze vragenlijst is ontwikkeld
als een leidraad voor medewerkers in de kinderopvang* en scholen. Met
deze vragenlijst of de bijbehorende beslisboom kun je beoordelen of een
verkouden kind aan de voorwaarden voldoet. Hieronder vind je de
vragenlijst voor kinderen van 0 – 6 en de vragenlijst voor kinderen van 6 –
12 jaar. De beslisboom is een grafische weergave van de vragenlijst.
Inhoudelijk zijn de vragenlijst en beslisboom gelijk.

NEUSVERKOUDHEID
=
snot in / uit de neus
(kleur maakt niet uit)
eventueel met
niezen.

* kinderdagverblijf, peuteropvang, bso en gastouder

Meer vragen
Indien er na het doorlopen van de vragen toch nog vragen of onduidelijkheden zijn dan adviseren we
contact op te nemen met de behandelend arts of JGZ (Jeugdgezondheidszorg), of met een
infectieziektenarts van de regio. Artsen geven geen medische verklaring af op basis waarvan het kind
alsnog naar de kinderopvang/school mag.

Bijlage 1: Vragenlijst (nieuw ontstane) neusverkoudheid 0 tot 6 jaar
Bijlage 2: Vragenlijst (nieuw ontstane) neusverkoudheid 6 tot 12 jaar
Bijlage 3: Beslisboom (nieuw ontstane) neusverkoudheid 0 tot 6 jaar
Bijlage 4: Beslisboom (nieuw ontstane) neusverkoudheid 6 tot 12 jaar
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Neusverkouden kinderen toelaten op kinderopvang / school?

Vragenlijst (nieuw ontstane) neusverkoudheid 0 tot 6 jaar
1. Heeft er binnen het huishouden van het kind iemand corona
of een volwassene binnen het huishouden klachten die duiden
0 - 6 JAAR voor:
op corona?
- kinderopvang
o Ja
 kind blijft thuis (einde vragenlijst)
- groep 1 + 2 van de
o Nee  ga verder met vraag 2
basisschool (geldt ook
2. Is het kind neusverkouden en/of heeft het een loopneus?
voor oudere kinderen
o Ja
 ga verder met vraag 3
in groep 2; groep is
o Nee  ga verder met vraag 8
leidend)
3. Heeft het kind koorts? (38,0 graden en hoger)
o Ja
 kind blijft thuis (einde vragenlijst)
o Nee  ga verder met vraag 4
4. Heeft het kind verhoging? (37,5 - 37,9 °C)
o Ja
 ga verder met vraag 5
o Nee  ga verder met vraag 6
5. Heeft kind last van keelpijn OF niezen OF (licht) hoesten OF verlies van reuk en/of smaak OF
last van benauwdheid?
o Ja
 kind blijft thuis (einde vragenlijst)
o Nee  kind mag komen (einde vragenlijst)
6. Heeft kind last van keelpijn OF niezen OF (licht) hoesten OF verlies van reuk en/of smaak OF
last van benauwdheid?
o Ja
 ga verder met vraag 7
o Nee  kind mag komen (einde vragenlijst)
7. Passen de klachten bij gebruikelijke/ bekende klachten van hooikoorts of astma?
o Ja
 kind mag komen (einde vragenlijst)
o Nee  kind blijft thuis (einde vragenlijst)
8. Heeft het kind koorts? (38,0 °C of hoger)
o Ja
 kind blijft thuis (einde vragenlijst)
o Nee  ga verder met vraag 9
9. Heeft het kind verhoging? (37,5 - 37,9 °C)
o Ja
 ga verder met vraag 10
o Nee  ga verder met vraag 11
10. Heeft het kind last van keelpijn OF niezen OF (licht) hoesten OF verlies van reuk en/of smaak
OF last van benauwdheid?
o Ja
 kind blijft thuis (einde vragenlijst)
o Nee  kind mag komen (einde vragenlijst)
11. Heeft kind last van keelpijn OF niezen OF (licht) hoesten OF verlies van reuk en/of smaak OF
last van benauwdheid?
o Ja
 ga verder met vraag 12
o Nee  kind mag komen (einde vragenlijst)
12. Passen de klachten bij gebruikelijke/ bekende klachten van hooikoorts of astma?
o Ja
 kind mag komen (einde vragenlijst)
o Nee  kind blijft thuis (einde vragenlijst)
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Neusverkouden kinderen toelaten op kinderopvang / school?

Vragenlijst (nieuw ontstane) neusverkoudheid 6 tot 12 jaar
1. Heeft er binnen het huishouden van het kind iemand corona of
een volwassene binnen het huishouden klachten die duiden op
corona?
6 - 12 JAAR voor:
o Ja
 kind blijft thuis (einde vragenlijst)
o Nee  ga verder met vraag 2
- bso
- groep 3 - 8
2. Is het kind neusverkouden en/of heeft het een loopneus?
basisschool
(geldt ook
o Ja
 ga verder met vraag 3
voor jongere kinderen
o Nee  ga verder met vraag 6
in groep 3; groep is
3. Passen de klachten bij gebruikelijke/ bekende klachten van
leidend)
hooikoorts of astma?
o Ja
 ga verder met vraag 4
o Nee  kind blijft thuis (einde vragenlijst)
4. Heeft het kind koorts? (38,0 °C of hoger) of verhoging? (37,5 - 37,9 °C)
o Ja
 kind blijft thuis (einde vragenlijst)
o Nee  ga verder met vraag 5
5. Heeft kind last van keelpijn OF niezen OF (licht) hoesten OF verlies van reuk en/of smaak OF
last van benauwdheid?
o Ja
 kind blijft thuis (einde vragenlijst)
o Nee  kind mag komen (einde vragenlijst)
6. Heeft het kind koorts? (38,0 °C of hoger) of verhoging? (37,5 - 37,9 °C)
o Ja
 kind blijft thuis (einde vragenlijst)
o Nee  ga verder met vraag 7
7. Heeft kind last van keelpijn OF niezen OF (licht) hoesten OF verlies van reuk en/of smaak OF
last van benauwdheid?
o Ja
 ga verder met vraag 8
o Nee  kind mag komen (einde vragenlijst)
8. Passen de klachten bij gebruikelijke/ bekende klachten van hooikoorts of astma?
o Ja
 kind mag komen (einde vragenlijst)
o Nee  kind blijft thuis (einde vragenlijst)

© Deze vragenlijst is gemaakt door BOinK in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland. 19 juni 2020.

BESLISBOOM 0 - 6 jaar
neusverkouden kinderen toelaten
op kinderopvang / school?

Het RIVM heeft op 17 juni 2020 de richtlijnen omtrent verkouden kinderen en kinderopvang/school vernieuwd. Nieuws is dat
kinderen van 0 tot 6 jaar die een neusverkoudheid hebben onder bepaalde voorwaarden naar de kinderopvang en/of school
mogen. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar gelden andere regels.
Deze beslisboom is ontwikkeld als een leidraad voor medewerkers in de kinderopvang* en scholen. Met onderstaande
beslisboom kun je beoordelen of een verkouden kind aan de voorwaarden voldoet. Er is ook een beslisboom voor kinderen
van 6 tot 12 jaar.
* kinderdagverblijf, peuteropvang, bso en gastouder

START
Heeft er binnen het huishouden van het kind iemand corona of een
volwassene binnen het huishouden klachten die duiden op corona?

NEUSVERKOUDHEID
=
snot in/uit de neus
(kleur maakt niet uit)
evt. met niezen

0 - 6 JAAR

voor:
Nee

- kinderopvang
- groep 1 + 2 van de
basisschool

Ja

SNOT?

Kind blijft
thuis

Is het kind neusverkouden
en/of heeft het een
loopneus?

(geldt ook voor oudere
kinderen in groep 2;
groep is leidend)

Ja

Nee

KOORTS?
38,0 + hoger

Nee

Ja

Kind blijft
thuis

Ja

Past bij
gebruikelijke/
bekende
klachten van:
- hooikoorts
- astma
Ja

Kind mag
komen

1 of meer van:
- keelpijn
- niezen
- (licht) hoesten
- verlies reuk/smaak
- benauwd
Ja

Nee

Kind mag
komen

Kind blijft
thuis

Ja

Kind blijft
thuis

Nee

Ja

1 of meer van:
- keelpijn
- niezen
- (licht) hoesten
- verlies reuk/smaak
- benauwd

Nee

Kind mag
komen

VERHOGING?
37,5 - 37,9

Nee

1 of meer van:
- keelpijn
- niezen
- (licht) hoesten
- verlies reuk/smaak
- benauwd
Ja

Nee

Kind blijft
thuis

VERHOGING?
37,5 - 37,9
Ja

KOORTS?
38,0 + hoger

1 of meer van:
- keelpijn
- niezen
- (licht) hoesten
- verlies reuk/smaak
- benauwd

Nee

Past bij
gebruikelijke/
bekende
klachten van:
- hooikoorts
- astma

Kind mag
komen

Ja

Nee

Kind blijft
thuis

Kind mag
komen

Indien er na het doorlopen van de vragen toch nog vragen of
onduidelijkheden zijn dan adviseren we contact op te nemen met de
behandelend arts of JGZ (Jeugdgezondheidszorg), of met een
infectieziektenarts van de regio. Artsen geven geen medische verklaring
af op basis waarvan het kind alsnog naar de kinderopvang/school mag.
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Nee

Ja

Kind mag
komen

Nee

Kind blijft
thuis

BESLISBOOM 6 - 12 jaar
neusverkouden kinderen toelaten
op kinderopvang / school?
Het RIVM heeft op 17 juni 2020 de richtlijnen omtrent verkouden kinderen en kinderopvang/school vernieuwd. Nieuw is dat
kinderen van 0 tot 6 jaar die een neusverkoudheid hebben onder bepaalde voorwaarden naar de kinderopvang en/of school
mogen. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar gelden andere regels.
Deze beslisboom is ontwikkeld als een leidraad voor medewerkers in de kinderopvang* en scholen. Met onderstaande
beslisboom kun je beoordelen of een verkouden kind tussen 6 en 12 jaar aan de voorwaarden voldoet. Er is ook een
beslisboom voor kinderen van 0 tot 6 jaar.
* kinderdagverblijf, peuteropvang, bso en gastouder

START
Heeft er binnen het huishouden van het kind iemand corona of een
volwassene binnen het huishouden klachten die duiden op corona?

6 - 12 JAAR
voor:

Nee

- bso
- groep 3 - 8
basisschool

NEUSVERKOUDHEID
=
snot in/uit de neus
(kleur maakt niet uit)
evt. met niezen

Ja

Kind blijft
thuis

SNOT?
Is het kind neusverkouden
en/of heeft het een loopneus?

(geldt ook voor jongere
kinderen in groep 3;
groep is leidend)

Nee

Ja

Past bij
gebruikelijke/
bekende klachten
van:
- hooikoorts
- astma

VERHOGING of
KOORTS?
37,5 - 37,9 of
38,0 en hoger

Nee
Ja

VERHOGING of
KOORTS?
37,5 - 37,9 of
38,0 en hoger
Ja

1 of meer van:
- keelpijn
- niezen
- (licht) hoesten
- verlies reuk/smaak
- benauwd

Kind blijft
thuis

Nee

Ja

Kind blijft
thuis

Past bij
gebruikelijke/
bekende
klachten van:
- hooikoorts
- astma

1 of meer van:
- keelpijn
- niezen
- (licht) hoesten
- verlies
reuk/smaak
- benauwd
Ja

Kind blijft
thuis

Ja

Nee

Ja

Nee

Kind mag
komen

Kind mag
komen

Nee

Kind mag
komen

Nee

Kind blijft
thuis

Indien er na het doorlopen van de vragen toch nog vragen of
onduidelijkheden zijn dan adviseren we contact op te nemen met de
behandelend arts of JGZ (Jeugdgezondheidszorg), of met een
infectieziektenarts van de regio. Artsen geven geen medische verklaring
af op basis waarvan het kind alsnog naar de kinderopvang/school mag.
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Kind blijft
thuis

