
Bron en contactonderzoek (BCO) 

Bij 1 positief getest kind/medewerker 
 

De GGD en kinderopvang nemen contact met elkaar op en stellen de dagen vast waarvoor 
het contactonderzoek geldt, afhankelijk van de aanwezigheid van de besmette persoon op 
kinderopvang (besmettelijke periode: 2 dagen voor de eerste ziektedag). De kinderopvang 
maakt een lijst van de aanwezige personen, met wie de besmette persoon in nauw contact is 
geweest (categorie 2). Dit is afhankelijk van de maatregelen die op dat moment in de groep 
en op school werden toegepast: 

• de kinderen die in dezelfde groep op dezelfde dag waren ingedeeld; 
• de medewerksters die op de groep op dezelfde dagen werkzaam waren; 
• externe contacten binnen de kinderopvang die in de besmettelijke periode nauw 

contact hadden, bijvoorbeeld halen van kinderen in een busje of stagiaires. 
• Ook kan het zijn dat een medeleerling een nauw contact is vanwege 

buitenschoolscontact, maar niet vanwege het contact op school. 

De andere contacten die meer dan 15 minuten in dezelfde ruimte waren als de besmettelijke 
persoon, worden beschouwd als categorie 3-contact. Zij worden bevraagd of ze klachten 
hebben. Afhankelijk van de context wordt alleen de groep of worden meerdere groepen 
bevraagd. 

Maatregelen 
Alle contacten die zijn geïdentificeerd als categorie 2-contact van de persoon met COVID-19 
krijgen een quarantaineadvies. Vanaf 5 dagen na de laatste blootstelling kunnen zij zich laten 
testen met een PCR-test. Bij een negatieve uitslag wordt de quarantaine 
opgeheven. Overige, niet nauwe contacten (categorie 3) krijgen het advies hun gezondheid 
te monitoren. De GGD adviseert over eventuele informatieverstrekking aan de ouders. 

Indien veel kinderen in de groep waar een besmetting is geconstateerd bij het 
contactonderzoek als categorie 2-contact worden aangewezen, kan dit tot gevolg hebben 
dat op indicatie van de GGD/arts infectieziektebestrijding een hele groep thuis moet blijven 
en gevraagd wordt om te testen op dag 5 (of eerder indien klachten), uit praktische 
overwegingen en/of op advies van de GGD om doorgaande transmissie te voorkomen. 
Indien een kind niet getest wordt op of na dag 5 geldt een quarantaine van 10 dagen na het 
laatste risicocontact. 

 

Uitbraakonderzoek 
Er is sprake van een uitbraak als er binnen de kinderopvang 3 of meer gevallen zijn die 
gerelateerd lijken te zijn in tijd en plaats. De GGD brengt samen met de kinderopvang in 
kaart of er sprake is van een cluster of uitbraak en of er (mogelijk) verspreiding heeft 
plaatsgevonden binnen de kinderopvang. Hiervoor doet de GGD epidemiologisch 
uitbraakonderzoek Praktisch gezien betekent bovenstaande het volgende: 

• Onder leiding van de GGD IJsselland wordt een uitbraakonderzoek uitgevoerd om de 
situatie in kaart te brengen. 



• De GGD inventariseert de samenhang in tijd en groep van de gemelde gevallen. 
• De GGD doet, in samenwerking met de houder het BCO rondom de positieve 

medewerkers en/of kinderen in de kinderopvang. De GGD en de kinderopvang 
nemen contact met elkaar op en stellen de dagen vast waarvoor het 
contactonderzoek geldt. Dit is afhankelijk van de aanwezigheid van de besmette 
personen op de kinderopvang (besmettelijke periode: 2 dagen voor de 1e ziektedag). 
De kinderopvang maakt een lijst van de aanwezige personen met wie de besmette 
personen in nauw contact zijn geweest. 

• Afhankelijk van de context wordt alleen de groep of worden meerdere groepen 
bevraagd. 

• De GGD adviseert over eventuele informatieverstrekking aan de ouders. 

Maatregelen 
Alle contacten die zijn geïdentificeerd als categorie 2-contact van de personen met COVID-19 
krijgen een quarantaineadvies. Vanaf 5 dagen na de laatste blootstelling kunnen zij zich laten 
testen met een PCR-test. Bij een negatieve uitslag wordt de quarantaine opgeheven. 
Overige, niet nauwe contacten (categorie 3) krijgen het advies hun gezondheid te 
monitoren. Zie ook het BCO-protocol voor definitie van contacten en de maatregelen. 
De GGD adviseert over eventuele informatieverstrekking aan de ouders. 

Indien de GGD op basis van epidemiologisch uitbraakonderzoek heeft vastgesteld dat er 
sprake is van een cluster of uitbraak waarbij verspreiding heeft plaatsgevonden op de 
kinderopvang (meerdere besmettingen verspreid over een groep, of over de 
kinderopvang) bepaalt de GGD samen met de kinderopvang welke maatregelen genomen 
kunnen worden om verdere verspreiding te voorkomen. 

• Denk hierbij aan beter handhaven van algemene maatregelen of quarantaine voor 
kinderen en medewerkers die een verhoogd risico gelopen hebben op besmetting 
en/of grootschalig testen om sluiting van de kinderopvang te voorkomen. 

• Bij meerdere groepen waar 1 besmetting is geconstateerd en waarbij meerdere 
kinderen bij het contactonderzoek als categorie 2-contact worden aangewezen, heeft 
dit tot gevolg dat meerdere groepen thuis moeten blijven en getest 
worden op dag 5 (of eerder indien klachten), uit praktische overwegingen en/of op 
advies van de GGD om doorgaande transmissie te voorkomen. 

• Bij meerdere besmettingen (>1) in 1 groep wordt geadviseerd dat hele groep in 
quarantaine gaat en getest kan worden op dag 5 (of eerder indien klachten). 

• Bij een cluster of grote uitbraak met gerelateerde besmettingen verspreid over 
meerdere groepen, kan meer uitgebreide quarantaine voor de (gehele) 
kinderopvang geadviseerd worden. 

• Zie ook hierna onder Testbeleid 

Testbeleid 
Bij een uitbraak kan het zinvol zijn om meer kinderen en/of personeelsleden (met of zonder 
klachten) te testen om hierdoor beter zicht op te krijgen op de uitbraak. Bijvoorbeeld alle 
groepen met één of meer indexen, of de hele kinderopvang bij een grote en snelle 
verspreiding over de kinderopvang 

https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco

