
 

Werkwijze Bron- en Contactonderzoek 
voor gastouders 

 
In het Protocol Kinderopvang inzake COVID-19 is opgenomen dat er een stappenplan dient te zijn 
voor het eventuele Bron en Contact Onderzoek (BCO) van de GGD (als dit nodig is).  
Dit is ook van toepassing op de gastouder. 
 
In dit stappenplan staat beschreven hoe een gastouder kan communiceren met ouders bij een 
positieve besmetting van: 
- één van de kinderen of  
- de gastouder zelf of  
- één van de huisgenoten als er contact is geweest die voldoet aan de definitie van een 

categorie 2 contact.  
 
Ter verduidelijking onder een categorie 2 contact wordt verstaan : 
“alle personen die in totaal (alles bij elkaar opgeteld) langer dan 15 minuten contact hebben 
gehad en minder dan 1,5 meter afstand hebben gehad van de besmette persoon.  
 
Gastouders bespreken de maatregelen en acties met de ouders en waar mogelijk met de kinderen. 
De ouders en kinderen dienen ook geïnformeerd te worden als er sprake is van wijzigingen in de 
maatregelen en/of acties, welke eerder besproken zijn. 
 
De gastouder informeert de GGD (afdeling infectieziektebestrijding) en stelt de betrokken 
gastouderbureaus op de hoogte. 

 
In het kader van de huidige privacywetgeving (de AVG) kan je niet zomaar gegevens van ouders en 
kinderen verstrekken aan derden (waaronder ook de GGD valt).  
Hiervoor heb je, vooraf, specifiek toestemming nodig.  
 
Ons advies is om dit nu alvast met al je vraagouders door te nemen en vast te leggen.  
Mocht er dan sprake zijn van een bron- en contactonderzoek door de GGD dan kan er sneller 
gehandeld worden. 
 
 

 
  



 

 

Stappenplan 
 

Stap: Handeling: Actie door: 
1 Een kind met klachten op dag X gaat niet naar de opvang maar 

laat zich direct testen. Het kind blijft thuis tot de uitslag binnen is. 
De gastouder met klachten houdt de opvang gesloten en laat zich 
direct, met voorrang testen en wacht totdat de uitslag bekend is. 
 
Uitslag negatief: Kind mag naar de opvang. Bij de gastouder kan de 
opvang weer geopend worden. 
Uitslag positief: Kind of gastouder gaat zeven dagen in 
quarantaine. Na vijf dagen kan de gastouder of het kind zich laten 
testen, als ze geen klachten hebben (gastouders met voorrang).  
Laten zij zich niet testen, dan moeten ze de volle zeven dagen in 
quarantaine blijven. Ouders worden verzocht de gastouder te 
informeren over de testuitslag.   
Bij een positieve test gaat de gastouder verder met stap 2. 

Gastouder 
en ouders 
van kinderen 

2 De gastouder vraagt aan de ouders, bij voorkeur vooraf, 
toestemming om mee te werken aan het BCO en contactgegevens 
te delen met de GGD.  
Als de ouders akkoord gaan dan zijn de volgende gegevens van de 
ouders nodig: een telefoonnummer of emailadres of huisadres.  
Indien een ouder niet wil meewerken aan het BCO en/of 
haar/zijn gegevens niet wil delen, dan worden de gegevens van 
het contact niet met de GGD gedeeld. 
 

Gastouder en 
ouders van 
kinderen 

3 De gastouder inventariseert de gegevens van de kinderen en 
eventuele anderen die op dag X-1 en X-2 een categorie 2 contact 
(> 15 minuten en < 1,5 meter afstand) van de besmette persoon 
zijn geweest. Is de besmette persoon op dag X nog op de opvang 
geweest, dan moet ook dag X worden meegenomen in de 
inventarisatie. 

Gastouder 

4 De gastouder informeert de categorie 2 contacten dat ze vijf of 
tien dagen in quarantaine moeten (zie bijgaande voorbeeldbrief 
voor de ouders). 

Gastouder 

5 De gastouder informeert de GGD (afdeling infectieziekte-
bestrijding) binnen 24 uur na de informatie over een positieve 
besmetting. 

Gastouder 

 


