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Inleiding 

Dit protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie 

Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW en 

aangepast naar de richtlijnen van Gastouderburo Zowiezo.  

In dit protocol wordt ingegaan op praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne in de 

gastouderopvang. 
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Algemeen Vanaf 11 mei 2020 mogen kinderen van 0 tot 12 jaar 
naar de gastouderopvang. De noodopvang blijft 
bestaan. 

Breng- en haalmomenten, contact met 
ouders 

• Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar  

• Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter 
afstand bewaard te worden  

• Tussen Gastouder en kinderen ouder dan 4 jaar 
moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard 
worden  

• Tussen Gastouder en ouder(s)/verzorger(s) moet 
altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.  
Gastouder organiseert de breng- en haalmomenten 
van kinderen zo, dat het mogelijk is om 1,5 meter 
afstand te houden tussen volwassenen. Laat kinderen 
door één volwassene halen of brengen, dus zonder 
extra volwassenen of kinderen, die daar geen opvang 
gebruiken. Haal- en brengmomenten zijn kort. 
Informatie over een kind kan bijv. via digitale weg of 
telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven 
bespreken tijdens het brengen en halen.  
Laat bijvoorbeeld een ouder/verzorger het kind in een 
Maxi-Cosi, in een wipstoeltje of op een speelkleed 
zitten/neerleggen en afstand nemen zodat Gastouder 
het kind kan oppakken. De emotionele veiligheid dient 
bovenal te worden gewaarborgd. 

• Bij binnenkomst vraagt Gastouder of kinderen 
klachten hebben en indien ze wel klachten hebben 
moeten ze naar huis  

• Bij twijfel moet een kind naar huis 

• Als er klachten ontwikkelen gedurende de dag 
moeten kinderen ook direct naar huis. 
Beperk het contact tussen kinderen en volwassenen 
en tussen ouder(s)/verzorger(s) onderling zoveel 
mogelijk.  
Denk hierbij aan:  

• Spreiding in haal- en brengmomenten  

• In etappes brengen van kinderen en/of maximum 
aantal ouder(s)/verzorger(s) tegelijk naar binnen  

• Het aanbrengen van lijnen (of andere afbakening) 
waarachter ouder(s)/verzorger(s) moeten wachten  

• Kinderen bij de deur laten ophalen  

• Let op dat ouder(s)/verzorger(s) (buiten) niet bij 
elkaar clusteren 

Vervoer naar de gastouderopvang vanaf 
school (of van de gastouderopvang naar 
school bij vso) 

Gastouder organiseert de breng- en haalmomenten 
van kinderen zo, dat het mogelijk is om 1,5 meter 
afstand te houden tussen volwassenen en zoveel 
mogelijk tussen volwassenen en kinderen. Gastouder 
houdt zich bij de school aan de maatregelen die de 
school heeft getroffen. 
Vermijd zoveel mogelijk het gezamenlijk vervoeren 

van kinderen in de auto, fietskar, bolderkar etc.  Daar 
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waar vervoer niet anders mogelijk is, adviseren wij de 

volgende preventieve maatregelen:  

• Zorg ervoor dat je niet de weg op gaat zonder bewijs 

van inschrijving LRK (mocht je aangehouden worden 

kan je hiermee aantonen dat je een kinderopvangor-

ganisatie bent)  

 • Laat kinderen voor het betreden van de auto of ver-

voermiddel de handen wassen of zorg voor hygiëne-

doekjes/hygiënemiddel waarmee de handen gereinigd 

kunnen worden  

• De oudste kinderen (boven de 4 jaar) zoveel moge-

lijk op afstand van de gastouder plaatsen  

•Laat kinderen boven de 4 jaar zoveel mogelijk zelf in-

stappen en de gordel vastmaken  

• Laat kinderen tijdens de rit, zo min mogelijk aanra-

ken  

• Vertel de kinderen elkaar zoveel mogelijk met rust 

te laten en zicht netjes te gedragen  

• Laat de kinderen net zoals in de opvang hoes-

ten/niezen in de elleboog  

Tijdens de opvang Tussen Gastouders en kinderen vanaf 4 jaar moet 
zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden. 
Beperk het contact tussen kinderen en (volwassen) 
huisgenoten. Zorg dat ook buiten de opvanglocatie 1,5 
meter afstand wordt bewaard naar andere 
volwassenen en kinderen. 

Communicatie vanuit Gastouder  • Gastouder bespreekt de concrete maatregelen en 
acties die voor de opvanglocatie worden opgesteld 
met de ouder(s)/verzorger(s). In de gastouderopvang 
met kinderen van 4 jaar of ouder, kan dit ook met 
kinderen worden besproken. Kinderen jonger dan 4 
jaar kunnen spelenderwijs leren omgaan met 
maatregelen, zoals handen goed leren wassen en 
hoesten in de elleboog.  

• Hang de poster, vanuit de branchevereniging, op 
een voor de ouder(s)/verzorger(s) zichtbare plaats. 
Communiceer de nieuwe richtlijnen ook via je 
nieuwsbrief/ouderapp/mail etc. Het is, juist ook voor 
de kinderen, belangrijk dat de nieuwe regels helder en 
voorspelbaar zijn.  

Hygiënemaatregelen Gastouder draagt er zorg voor dat de algemene 
hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk 
worden nageleefd.  
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• Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn 
frequent en met water en zeep gedurende ten minste 
20 sec.  

• Gebruik papieren handdoekjes/keukenrol of vervang 
je handdoek meerdere keren per dag 

• Geen handen schudden  

• Hoesten/niezen in de elleboog  

• Niet aan je gezicht zitten 
Gastouder maakt extra vaak de materialen schoon 
waar hij/zij en kinderen gebruik van maken en de 
plekken die vaak aangeraakt worden (hotspots). 

Thuisblijfregels – gezondheid kinderen Gastouder past de adviezen en richtlijnen van het 
RIVM toe. 
Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht: 
  
Kinderen van 0-4 jaar en kinderen in groep 1 en 2 van 
de basisschool mogen met een neusverkoudheid naar 
de kinderopvang, behalve:  
o als zij koorts (vanaf 38 graden) of andere klachten 
passend bij COVID - 19 hebben;  
o als zij een contact zijn van een patiënt met een 
bevestigde COVID -19 infectie;  
o een volwassen gezinslid hebben met klachten 
passend bij COVID -19 (verkoudheidsklachten en 
koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid) en de 
testuitslag van het gezinslid is nog niet bekend.  
 
• Als een school niet met reguliere klasindeling werkt, 
geldt de leeftijdsgrens t/m 6 jaar, ook voor de BSO. 
 

• Kinderen vanaf groep 3 met de volgende klachten 
blijven thuis 
o Neusverkoudheid o Loopneus o Niezen o Keelpijn o 
Lichte hoest o Verhoging tot 38 graden Celsius of 
koorts (boven 38 graden Celsius)  

• Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 
uur geen klachten meer hebben of een negatieve 
testuitslag hebben en naast verkoudheidsklachten 
verder niet ziek zijn. 

• Als iemand in het huishouden van het kind koorts 
boven 38 graden Celsius en/of benauwdheidsklachten 
heeft, blijft het kind ook thuis  

• Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de 
kinderen weer naar de opvang   

• Als iemand in het huishouden van de kinderen 
getest is voor COVID-19 en positief, moeten kinderen 
wachten dat die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 
14 extra dagen thuisblijven  

• Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest 
door de GGD met toestemming van 
ouder(s)/verzorger(s). 
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Let op! Voor kinderen met bekende, chronische 
luchtwegklachten gelden de richtlijnen zoals 
weergegeven in bijlage 2. 

Thuisblijfregels – gezondheid Gastouder Werken in de kinderopvang valt onder één van de 
cruciale beroepen. Hiervoor gelden de volgende 
richtlijnen van het RIVM:  

• Gastouders met luchtwegklachten en/of koorts 
boven 38 graden Celsius blijven thuis en worden 
getest op COVID-19. Als zij 24 uur klachtenvrij zijn of 
negatief zijn getest kunnen zij weer aan het werk.  

• Gastouders worden getest conform de zorgaanpak.  

• Bij gastouderopvang in eigen huis geldt: wanneer 
een huisgenoot van de gastouder 
verkoudheidsklachten en/of koorts boven 38 graden 
Celsius heeft, kan er geen (nood)opvang worden 
geboden tot de testuitslag van de huisgenoot bekend 
is. 

• Gastouder die in een risicogroep valt (conform de 
RIVM lijst zie bijlage 1), kunnen niet worden verplicht 
te werken. 
Gastouder gaat hierover in overleg met behandelaar.  

• Gastouder met gezinsleden die in een risicogroep 
vallen (conform de RIVM lijst zie bijlage 1), kunnen 
niet worden verplicht te werken. 
Gastouder gaat hierover in overleg met behandelaar. 

• Gastouders die zwanger zijn voeren vanaf het 
laatste trimester (vanaf week 28) alleen 
werkzaamheden uit waarbij het lukt om 1,5 meter 
afstand van anderen te houden. De Gastouder gaat 
hierover in overleg met de behandelaar. 

 

In zoverre de protocollen betrekking hebben op de arbeidsomstandigheden, is de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) leidend. Voorop 

staat dat de veiligheid en gezondheid van werknemers, maar ook van derden (denk aan klanten, passanten, leveranciers), gewaarborgd 

moet zijn op grond van de Arbowet. De Arbowet is een kaderwet. Dat betekent dat er geen concrete regels in staan maar algemene 

beginselen en richtlijnen over het arbeidsomstandighedenbeleid (arbobeleid) in bedrijven. Het arbobeleid in een bedrijf of instelling staat 

of valt met een goede Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) door het bedrijf. Onderdeel hiervan is het opstellen van een aanpak om 

risico’s te voorkomen, vermijden of de gevolgen te beperken. Zo ook het risico op besmetting met COVID-19. Dit protocol is opgesteld in 

samenspraak tussen werkgevers en werknemers. Omdat alle bedrijven en instellingen met werknemers conform de Arbowet verplicht een 

RI&E moeten hebben, zullen zij voorafgaand aan voortzetting of hervatting van werkzaamheden het protocol omzetten en waar nodig 

concretiseren in hun RI&E. Dat geldt zowel bij een aanpak op bedrijfsniveau, als bij een aanpak op branche- of sectorniveau via branche-

RI&E of arbocatalogus 
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Bijlage 1 - Risicogroepen 

Verhoogde kans op infectie 

• Personen die korter dan 14 dagen geleden in een aangemerkt transmissiegebied zijn 
geweest, (huishoud)contacten van een bewezen patiënt. 

• Personen ≥ 18 jaar met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen en 
personen woonachtig in een verpleeghuis hebben een verhoogd risico om anderen te 
infecteren en er gelden aanvullende preventieve maatregelen (zie Preventieve maatregelen) 
en een aanvullend testbeleid (zie Indicaties diagnostiek) 

• Op basis van de huidige literatuur lijken zwangere vrouwen geen verhoogd risico te hebben 
om geïnfecteerd te worden met SARS-CoV-2, d.w.z. ze zijn niet ontvankelijker dan andere 
personen. 

Verhoogde kans op ernstig beloop 
Naast ouderen ≥ 70 jaar zijn risicofactoren voor een ernstig beloop mensen ≥ 18 jaar* met: 

• chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, die vanwege de 
ernst onder behandeling van een longarts zijn; 

• chronische hartaandoeningen, die vanwege de ernst onder behandeling van een cardioloog 
zijn; 

• diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties; 

• ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie; 

• verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na 
orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) 
asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstoornissen waarvoor 
behandeling nodig is, of tijdens en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij 
kankerpatiënten; 

• een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal < 200/mm3; 

• ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C; 

• morbide obesitas (BMI > 40). 

Zie voor een nadere specificatie in het kader van beroepsuitoefening de bijlage Aandachtspunten 
rondom inzet kwetsbare medewerkers. 

* Voor kinderen < 18 jaar met onderliggend lijden zijn separaat adviezen opgesteld door de NVK; zie 
voor meer informatie het NVK - Documenten COVID-19 / NVK: Coronavirus en kinderen en 
adolescenten met een chronische ziekte. Op basis van gegevens over de leeftijdsspecifieke 
incidentie, is het risico op COVID-19 aanzienlijk lager bij kinderen. Er worden in de gegevens uit China 
vrijwel geen ernstige uitkomsten gemeld voor personen onder de 19 jaar (China CDC, Guan). Zie 
ook https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen-coronavirus. 

 

Zwangerschap 

Verhoogd risico bij zwangerschap 

Op basis van beschikbare data bestaan tot dusver geen aanwijzingen dat het krijgen van COVID-19 
tijdens de zwangerschap tot een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen of tot 

Eem ernstig beloop bij de zwangere zelf leidt (Mullens 2020). 

Bron: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#risicogroepen 

https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers
https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers
https://www.nvk.nl/over-nvk/vereniging/dossiers-en-standpunten/covid-19/document-covid-19?dossierid=26542080
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen-coronavirus
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#risicogroepen
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Bijlage 2 Beslisboom neusverkouden kinderen toelaten 0-6 jaar 
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Bijlage 3 Beslisboom neusverkouden kind eren toelaten 6-12 jaar 

  
 


