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Nederlandse Vereniging van Kinderartsen (NVK), de Branchevereniging Integrale Kindzorg (BINKZ) hebben, in nauwe 
samenwerking met het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) een stappenplan gemaakt t.a.v. kinderverpleegkundige zorg 
buiten het ziekenhuis ten tijde van de Corona-uitbraak. 
 
De NVK is van mening dat (kinder)verpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis (d.w.z. thuis, in een Kinderzorghuis of op 
een verpleegkundig kinderdagverblijf) ook ten tijde van de huidige Corona-crisis zo veel mogelijk moet worden 
gecontinueerd. 
 
Bij gezonde kinderen verloopt een besmetting met het (nieuwe) coronavirus (COVID-19) over het algemeen mild. Er zijn 
echter ook steeds meer gegevens uit China en Italië dat een coronavirusinfectie bij kinderen met onderliggende 
chronische ziekten zoals longaandoeningen, hartaandoeningen of afweerstoornissen (al dan niet door afweer 
verlagende medicijnen) ook relatief mild verloopt en dat zij van het coronavirus niet zieker worden dan van andere 
(luchtweg)virussen. 
 
Dit maakt dat voor deze kinderen een zelfgekozen quarantaine van het gezin niet nodig is. Zodat alle zorg die normaal 
wordt ingezet, ook nu blijft doorgaan. Waarbij wel alle beschermingsmaatregelen zoals die intramuraal in acht worden 
genomen ook extramuraal worden toegepast. Slechts voor een zeer beperkte groep kinderen zal wel een quarantaine 
noodzakelijk zijn; dit is dan altijd na overleg met de hoofbehandelaar/kinderarts. 
 
Om de zorg aan kinderen zoveel mogelijk doorgang te vinden is er een standpunt in de vorm van een stappenplan 
opgesteld.  Een stappenplan geeft ouders houvast hoe de zorgaanbieder op een zo veilig mogelijke wijze zorg bieden 
aan ziek kinderen.  
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Stappenplan kinderverpleegkundige zorg thuis of in de eigen omgeving 

 
 

 

Heeft de medewerker naast 
hoesten/neusverkouden ook 

koorts 
(>38 graden)? 

Zo ja:
Thuisblijven tot 24 uur 
na verdwijnen koorts

Bel naar kantoor
Medewerker blijft in contact 

met kantoor over verloop 
van klachten en informeert 
kantoor direct bij officiële 
verdenking of bevestiging 

Coronavirus

Is de medewerker 24 uur koortsvrij en zijn alle klachten van 
hoesten en neusverkouden verdwenen?

→ Medewerker kan weer werken

Is de medewerker 24 uur koortsvrij maar houden de 
klachten van hoesten en/of neusverkouden aan?

Kantoor bepaalt in samenspraak met medewerker of 
optie 1, 2 of 3 (onderstaand) van toepassing is

Zo nee:
Bel naar kantoor

Kantoor bepaalt in 
samenspraak met 

medewerker of optie 
1, 2 of 3 van toepassing is

Eventueel belt kantoor naar 
gezin waar zorg verleend 

moet worden voor overleg 
(bijvoorbeeld of de zorg 
door moet gaan, of zij de 

medewerker wel/niet 
wensen te ontvangen en of 

ze open staan voor 
vervanging evt buiten team)

Optie 1:
Thuisblijven tot 24 uur na verdwijnen klachten

Optie 2:
Aangepaste werkzaamheden zonder contact binnen 1,5 meter van cliënten

Algemene hygiënemaatregelen, waaronder:
- toepassen handhygiëne
- geen handen geven
- hoesten en niezen in elleboog
- papieren zakdooekjes gebruiken

Optie 3:
Eventueel medewerker laten testen

EN
Thuisblijven tot uitslag test

OF
In afwachting van testuitslag zorg verlenen met PBM bestaande uit:

- chirurgisch mondneusmasker (maximaal 3 uur aaneengesloten dragen) 
- wegwerphandschoenen (per cliënt)

→ Test negatief = aan het werk
→ Test positief = thuisblijven tot 24 uur klachtenvrij
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Stappenplan verpleegkundig kinderzorghuizen en verpleegkundig kinderdagverblijven 

 TRIAGE 
IS ER BIJ HET KIND ÉN/ÓF GEZIN SPRAKE VAN: 
- neusverkoudheid 
- luchtwegklachten 
- hoesten 
- koorts 
- keelpijn 
- braken 
- diarree 
- is er contact geweest met een bewezen Coronapatiënt 

 

    
      
ALLE ANTWOORDEN NEE 
 
GEEN COVID-19 VERDENKING 
KIND EN/OF GEZIN 
 
è kind kan gebruik maken van 
kinderthuiszorg, verpleegkundig 
kinderdagverblijf en/of 
verpleegkundig kinderzorghuis 

 MINIMAAL 1 ANTWOORD JA 
 
MOGELIJK COVID-19 VERDENKING 
KIND EN/OF GEZIN 
 
è kind kan gebruik maken van 
kinderthuiszorg, tot uitslag bekend is  
- dragen van chirurgisch  mondkapje 

door zorgverlener 
- ouders op afstand houden 
- zodra virale diagnostiek bekend is 

handelen naar aanleiding van 
uitslag 
  

è kind kan GEEN gebruik maken van 
verpleegkundig kinderdagverblijf 
en/of verpleegkundig kinderzorghuis 
- of strikte isolatie middels 

bovendruk-box toepassen 
 
è behandelend arts vragen om 
COVID-19 test 
- NEGATIEF getest, kind kan gebruik 

maken van verpleegkundig 
kinderdagverblijf en/of 
verpleegkundig kinderzorghuis 

- POSITIEF getest, kind kan GEEN 
gebruik maken van verpleegkundig 
kinderdagverblijf en/of 
verpleegkundig kinderzorghuis 
(of strikte isolatie middels 
bovendruk-box toepassen) 
 

 PATIËNT POSITIEF GETEST 
 
BEWEZEN COVID-19 
 
 
è kind kan gebruik maken 
van kinderthuiszorg 
- dragen van volledige 

Persoonlijke Beschermende 
Middelen 

 
è kind kan GEEN gebruik 
maken van verpleegkundig 
kinderdagverblijf en/of 
verpleegkundig kinderzorghuis 
- of strikte isolatie middels 

bovendruk-box toepassen 
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ALGEMEEN 

- Houdt kinderen zoveel mogelijk op afstand van elkaar 
- Groepsgrootte afhankelijk van grootte ruimte instelling 
- Canule- en beademingskinderen op zelfde groep opgevangen worden, mits minimaal 1,5 m afstand van andere kinderen 
- Werk volgens de hygiënerichtlijnen volgens de veilige vijf: 

• Pas regelmatig en op de juiste momenten handhygiëne toe, in ieder geval voor en na het zorgmoment; 
• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog en leer dat indien mogelijk ook de kinder(en) aan; 
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na eenmalig gebruik weg; 
• Schudt geen handen; 
• Houdt indien mogelijk, maar in ieder geval van de ouders/verzorgers, 1,5m afstand. 

 
Kijk binnen de mogelijkheden naar andere vorm van zorg: 
- Thuiszorg/ondersteuning valt onder de mogelijkheden, zorg zo nodig waar nodig; 
- Indicatiestelling middels beeldscherm valt onder de mogelijkheden. 
  
Pas de huidige indicatie aan op de veranderde zorgvraag/zorgaanbod, bijvoorbeeld van dagopvang naar uren 
 
Neem extra maatregelen met betrekking tot de schoonmaak met aangeraakte oppervlaktes, denk onder andere aan; 
- Speelgoed 
- Deurklinken, deurposten; 
- (mobiele) telefoon; 
- Kranen 
- Lichtknoppen; 
- Toetsenborden; 
- Laptop; 
- Trapleuningen; 
- Sanitair;  
- Etc.!!  
 

VOOR OUDERS 

Neem contact op indien:  
- Uw kind verkoudheidsklachten of koorts heeft; 
- Indien u of een gezinslid koorts heeft; 
- U of een gezinslid contact heeft gehad met mensen waarbij Corona is vastgesteld; 
- U vragen en of onduidelijkheden heeft. 
 
Breng uw kind alleen indien u zelf geen verkoudheidsklachten heeft of laat uw kind brengen door iemand die geen 
verkoudheidsklachten heeft. Er is 1 ouder/verzorger per kind welkom bij het brengen en halen. 
Houdt u aan de RIVM richtlijnen en houdt 1,5 m afstand van elkaar. 
 
Zie verder  
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel 
https://www.nvk.nl/nieuws 
 
 


