
Nee

SSTTAARRTT
Is het kind neusverkouden en/of heeft het een 

loopneus?

Heeft iemand binnen het 
huishouden van het kind (waartoe 

het kind zelf behoort) op dit 
moment, koorts (38.0 of hoger) of 

benauwdheid?

Ja

Heeft het kind in de afgelopen 10 
dagen (nauw) contact gehad met 

iemand (binnen of buiten het 
huishouden van het kind) die 

Corona heeft?

Heeft iemand binnen het 
huishouden van het kind 

(waartoe het kind zelf behoort) 
op dit moment Corona, koorts 

(38.0 of hoger) of 
benauwdheid?

Is er sprake van (meer dan 
incidenteel) hoesten en/of 

plotseling verlies reuk/smaak? 

Nee

Je mag trainen en 
wedstrijden spelen, 

Nee, kind heeft normale
 temperatuur of verhoging

 (37,5 t/m 37,9)

Nee, kind heeft normale
 temperatuur of verhoging

 (37,5 t/m 37,9)

Ja

Past het bij gebruikelijke / 
bekende klachten zoals 

hooikoorts of astma?

Je blijft thuis

Ja

Ja

Nee

Ja

JaNee

Beslisboom voor kinderen onder de 12 jaar

Ga ik WEL of NIET trainen of een wedstrijd spelen? 
BESLISBOOM onder 12 jaar
.Met onderstaande beslisboom kun je 
beoordelen of een verkouden kind wel of 
niet naar de training/wedstrijd mag.

TESTUITSLAG EN DAN?
Volg bij een positieve testuitslag (co-
ronavirus is aangetroffen) van het kind 
of een huisgenoot de instructies van de 
GGD op.
Heeft het kind (of de huisgenoot) een 
negatieve testuitslag (geen corona), 
dan mag het weer naar de kinderop-
vang / school, ook als nog niet alle 
klachten zijn verdwenen.

WANNEER TESTEN?
NIET TESTEN
- Een kind hoeft niet getest te worden 
op corona bij verkoudheidsklachten 
(zoals loopneus, neusverkoudheid, nie-
zen of keelpijn), of bekende klachten 
van hooikoorts of astma.
- Een kind hoeft ook niet getest te 
worden bij andere klachten die bij CO-
VID-19 kunnen passen, zoals koorts, 
benauwdheid of (meer dan incidenteel) 
hoesten.
WEL TESTEN
- Als een kind ernstig ziek is met klach-
ten die bij het coronavirus passen. Bel 
dan meteen de huisarts.
- Als iemand in het huishouden of 
iemand met wie het kind nauw contact 
had positief is getest op corona en het 
kind krijgt klachten. Overleg met de 
huisarts of de GGD of een test nodig 
is.
- Als een kind of een huisgenoot onder 
een risicogroep valt.

HOE LANG MOET JE THUISBLIJVEN?
Hoe lang dit duurt en wat de regels zijn 
verschilt per situatie. Kijk op de website van 
Rijksoverheid over
“In thuisquarantaine door corona (thuisblijven)”

Heb je vragen of twijfel na het doorlopen van de beslis-
boom? Neem dan contact op met de behandelend arts of 
JGZ (Jeugdgezondheidszorg), of met een infectieziekten-
arts van de regionale GGD.
Je kunt ook bellen naar het landelijke informatienummer 
coronavirus van Rijksoverheid: 0800 - 1351
(gratis, 08:00 - 20:00 u)


