
 

 

 
 

In deze nieuwsbrief gaan we in op de volgende onderwerpen: 

1. Quarantainebeleid is gewijzigd per 19 november 

2. Wanneer ben je immuun? 

3. PoCoCoChi-studie onderzoekt long-COVID bij kinderen 

4. Informatieve links voor ouders en kinderen 

 

1. Het quarantainebeleid is gewijzigd per 19 november 
Voor iedereen, ook voor kinderen van 0 tot 4 jaar, zowel immuun als niet-immuun, geldt een quarantaine 
advies als een huisgenoot corona heeft.  
Het kind mag dan NIET naar de opvang of school. Er is geen uitzondering meer voor kinderen zonder klachten. 

 Aan personen die immuun zijn, wordt geadviseerd een coronatest door de GGD te laten doen op de 5e dag 
na de testdatum van de besmette huisgenoot.  

 Aan personen die niet-immuun zijn, wordt geadviseerd direct een GGD-test te doen, en een 2e GGD-test 
op de 5e dag na het laatste contact met de besmette huisgenoot. 

Kijk voor de situatie die van toepassing is op Leefregels en informatiebrieven | LCI richtlijnen (rivm.nl) 

 

2. Je bent immuun (beschermd) als je: 
 14 dagen of langer geleden een 2e prik hebt gehad met het vaccin van AstraZeneca, Pfizer of Moderna, of 

 14 dagen of langer geleden 1 prik hebt gehad met een van deze vaccins en daarvoor heb je corona gehad, of 

 28 dagen of langer geleden 1 prik hebt gehad met het vaccin van Janssen, of 

 binnen de afgelopen 6 maanden (180 dagen) corona hebt gehad. Je bent toen positief getest op corona, 
bijvoorbeeld in een GGD-teststraat (niet met een zelftest). 

3. PoCoCoChi-studie: onderzoek naar long-COVID bij kinderen 
Heeft uw kind afgelopen week een coronatest ondergaan bij de GGD of gaat het nu getest worden?  
Help om meer te weten te komen over de gevolgen van corona bij kinderen door uw kind aan te melden voor het 
PoCoCoChi onderzoek! U kunt hierover meer lezen via de QR-code op bijgevoegde flyer of via deze link:  
 
PoCoCoChi Studie (pococochi-studie.nl). Aanmelden kan dan ook. 
 
Elk kind tot 18 jaar kan meedoen, het maakt niet uit of de testuitslag positief of negatief is, als de test maar korter 
dan 7 dagen tevoren is afgenomen. 
De studie (Post-Corona Complaints in Children) is een vragenlijst onderzoek naar de lange termijn gevolgen van 
corona bij kinderen. Het aantal kinderen met een positieve coronatest is sterk toegenomen. In de afgelopen week 
zijn vooral veel basisschoolleerlingen positief getest, met name veel 10-11 jarigen.  

 

4. Handige links voor ouders en kinderen 
Coronavirus - informatie voor ouders | Nederlands Jeugdinstituut (nji.nl) 

Coronavirus - informatie voor kinderen | Nederlands Jeugdinstituut (nji.nl) 
Nieuwe beslisboom: geen uitzondering meer voor kinderen bij besmette huisgenoot (versie 22 november 2021) 
(boink.info) 

 
 
Heeft u nog vragen? Kijk op Coronavirus en vaccin | GGD Kennemerland of bel het klantcontactcentrum: 023 789 1631.  
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 20.00 uur. Zaterdag en zondag van 10.00 - 17.00 uur. 

Hartelijke groet, Afdeling Infectieziektebestrijding GGD Kennemerland 
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https://lci.rivm.nl/leefregels
https://www.pococochi-studie.nl/login.php?ref=%2F&reason=nologin
https://www.nji.nl/coronavirus/ouders
https://www.nji.nl/coronavirus/informatie-voor-kinderen
https://www.ggdkennemerland.nl/coronavirus

