
Baby’s en dreumesen – Beslisboom tot en met 5 april 

 

 Wanneer is uw kind 

voor het laatst bij Ikky 

geweest? 

Maandag of dinsdag 

15 of 16 maart 

 

Woensdag 17 maart 

of 

Donderdag 18 maart 

Vrijdag  

19 maart 

Uw kind is welkom! 

(ook als het licht 

verkouden is en 24 uur 

koortsvrij) 

      

Heeft uw kind 

momenteel last van: 

- Neusverkoudheid 

- Hoesten 

- Benauwdheid 

- Koorts of verhoging? 

 

Uw kind is nog niet welkom helaas! 

Optie 1: testen (bij negatieve test is uw kind 

welkom) 

Optie 2: quarantaine verlengen. 

Als u voor optie 2 kiest, houdt dit in dat de rest van 

het gezin op dag 5 na de laatste klachten van uw 

kind getest moet worden. Uw kind mag tot die tijd 

niet komen. Zijn de testen van alle huisgenoten 

negatief? U mag uw kind weer brengen. Bij 

positief, volg de instructies van de GGD. 

 

De GGD belt u over de 

leefregels voor het hele 

gezin en u hoort 

wanneer u weer uit 

quarantaine mag.      

Houdt u ons daarvan 

op de hoogte s.v.p.? 

Is uw kind getest? 

(vanaf dinsdag 23 maart) 

** 

 

kind positief getest?  

Heeft u uw kind getest? 

(vanaf woensdag 24 maart)  

Is de test positief? 

(Er is corona vastgesteld) 

 

kind positief getest?  

Uw kind is 

welkom! 

      

(ook als het 

licht verkouden 

is en 24 uur 

koortsvrij) 

      

Uw kind is welkom!       

Heeft uw kind tot en 

met zondag 28 maart in 

quarantaine gezeten? 

Heeft uw kind tot en 

met maandag 29 maart 

in quarantaine 

gezeten? 

Helaas is uw kind nog niet welkom. 

Doorloop de beslisboom later nog eens. 

 

Is uw kind 24 uur 

klachtenvrij? 

NEE 

JA 

** Als uw kind woensdag 17 maart voor 

het laatst is geweest, dan verschuiven de 

data als volgt: testen vanaf maandag 22 

maart. Quarantaine tot en met zaterdag 

27 maart. Volg de pijlen van donderdag. 

Als u te vroeg 

heeft getest? 

Volg dan de 

pijlen voor 

NEE. 

START 


