
Corona testadvies voor kinderen (t/m 18 jaar)

Alleen kind met klachten Kind + gezin met klachten
Vanaf 1 

kind/medewerker op 
een KDV/BSO/Klas

Nieuwe klachten? Chronische klachten?

Herkenbare 
klachten met 
onveranderd 

patroon

Geen testindicatie.

Bij onrust of beoordeling 
klachtenpatroon: via huisarts of 

jeugdarts

Veranderd 
klachten-

patroon of 
nieuwe 

klachten

Dringend advies: testen

Bij 1 kind wordt 
bekeken welke 

kinderen in de klas 
nauw contact zijn. 

Vanaf 2 kinderen in 
een klas wordt 

gehele klas als nauw 
contact gezien en 

dienen allen in 
quarantaine te gaan

Bij kinderen overweeg 
sabbelwat.

Vanaf 3 kinderen op 
KDV/basisschool/sp
eciaal onderwijs met 

dezelfde klachten 
meldingsplichtig

(artikel 26) aan GGD

Alle gezinsleden met klachten van 
verkoudheid/ 

hoesten/koorts/benauwdheid (dringend)
advies te testen ongeacht de leeftijd

Huisgenoot of 
nauw/overig 
contact van 

index

Geen huisgenoot of nauw/overig contact 
van index

<4 jaar*1
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Advies: testen

≥4 jaar*

Verkoudheid
(+ keelpijn/ 
incidenteel 

hoesten)

Verkoudheid
+ keelpijn/hoesten 
en/of koorts en/of 

benauwdheid

Kind is nauw contact

Quaran-
taine

(m.b.t. 
testen: zie 
vlak over 
quaran-
taine)

Geen 
klachten

Klachten

Quarantaine:
Quarantaine duurt (in principe) 10 dagen:
- Dag 2-4: 1x testen mag
- Dag 5: Dringend advies testen, middels PCR (geen sneltest!). Is deze negatief dan opheffen 

quarantaine.
- Dag 6-10: ontwikkelen klachten dan testen

*Leeftijd:
De klas waarin een kind zit is leidend, niet de leeftijd

Indien ouders besluiten 
kind met klachten niet te 

testen dan:
Quarantaine t/m 10 

dagen na laatste contact 
index.

(zie vlak over quarantaine)

Testuitslag gezinslid: 
positief

Testuitslag gezinslid: 
negatief

Indien ouders besluiten 
kind met klachten niet te 

testen dan:
Kind beschouwen als 
positief en 7 dagen in 

isolatie. 
Ouders/klasgenoten 

hoeven niet in 
quarantaine

Indien ouders besluiten kind met klachten niet te testen dan:
Kind beschouwen als positief en 7 dagen in isolatie (en/of 

quarantaine afmaken, wat langer duurt). Ouders/klasgenoten 
hoeven niet in quarantaine

Kind is 
overig 

contact

Geen 
klachten

Advies:
testen

1https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

