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Geachte gastouder, 

Het coronavirus heeft gevolgen voor ons allemaal. Voor de kinderen, ouders en 

natuurlijk ook voor u als gastouder. Het is belangrijk dat in de kinderopvang geen 

besmettingen plaatsvinden en dat de opvang zo goed mogelijk kan doorgaan. 

Daarom stelt de Rijksoverheid in de kinderopvang zelftesten ter beschikking, 

waaronder ook voor gastouders.   

 

Vanaf 10 mei ontvangt u op uw huisadres een set zelftesten waarmee u tot aan de 

zomer twee keer per week kunt testen of u mogelijk besmet bent. Op deze manier 

kan een besmetting vroegtijdig worden opgespoord en kunnen meerdere 

besmettingen worden voorkomen. Dat is zowel voor u als voor de kinderen die u 

opvangt van belang.  

 

In deze brief leggen we uit wat dit voor u betekent. Ook vindt u in deze brief meer 

praktische informatie, zoals informatie over de levering van de zelftesten en waar 

u meer informatie kunt vinden.  

 

Extra voorzorg 

De zelftest is een extra voorzorgsmaatregel in de kinderopvang. Het is een 

aanvulling op de bestaande coronamaatregelen en komt ook niet in de plaats van 

de testen die door de GGD worden afgenomen. Als u klachten heeft die kunnen 

duiden op een besmetting met het coronavirus of als u als nauw contact naar 

voren komt uit bron- en contactonderzoek, is het verzoek u direct te laten testen 

bij de GGD. Als gastouder heeft u voorrang bij de GGD-teststraat.  

 

Vrijwilligheid 

U beslist zelf of u gebruik wilt maken van de zelftest. Besluit u geen gebruik te 

willen maken van de mogelijkheid van zelftesten, dan meldt u dit uiterlijk vrijdag 

7 mei 2021 vóór 12 uur via dit e-mailadres afmeldenzelftesten@minszw.nl onder 

vermelding van uw LRK nummer en (organisatie)naam.  

 

Wat moet u doen als u ontdekt dat u besmet bent? 

Bij een positieve testuitslag blijft u thuis in isolatie en vangt u geen kinderen 

op. Ook neemt u contact op met de GGD voor het afnemen van een coronatest in 

de GGD-teststraat. U volgt het advies van de GGD op.  

https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco
mailto:afmeldenzelftesten@minszw.nl
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Een negatieve uitslag betekent dat er bij u geen corona is gevonden. U 

continueert uw werkzaamheden als gastouder. Wel moeten u en uw huisgenoten 

zich nog steeds aan alle coronaregels houden.  

 

Levering woonadres gastouders 

Vanaf 10 mei ontvangt elke gastouder een set zelftesten. Het pakket zal worden 

thuisbezorgd door PostNL op uw woonadres. Het is het woonadres zoals dat in het 

LRK staat geregistreerd. Met de zelftesten uit het pakket kan tot aan de zomer 

twee keer per week preventief getest worden. Naast de testen, zit in het pakket 

ook een instructie voor het afnemen van de zelftest en een begeleidende brief met 

praktische informatie.   

 

Contactgegevens en ontvangst  

Voor de verzending van de pakketten door PostNL wordt uitgegaan van het 

woonadres van de gastouder zoals dat in het Landelijk Register Kinderopvang (bij 

DUO) staat. Als dat adres niet klopt, kan de verzending misgaan. Verzoek om 

nazending is niet mogelijk. Hiervoor vragen wij uw begrip.  

Wij raden aan de testen in ontvangst te nemen. Als u de testen echt niet in 

ontvangst wilt nemen, kunt u het pakket weigeren en gaat het met de bezorger 

mee terug. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Indien u niet thuis was om de 

zelftesten in ontvangst te nemen en de testen later wilt retourneren, dan kunt u 

het pakket kosteloos afgeven bij een PostNL servicepunt. Indien u nu al zeker 

weet geen zelftesten te zullen gaan gebruiken, meld dit dan vóór 7 mei 12.00 uur 

via afmeldenzelftesten@minszw.nl onder vermelding van uw LRK nummer en 

(organisatie)naam.   

 

Waar vind ik meer informatie? 

Op www.zelftestenkinderopvang.nl komt meer informatie over het gebruik van de 

zelftesten. Deze informatie wordt waar nodig verder aangevuld. Hier vindt u 

bijvoorbeeld een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden. Ook komt er een 

stappenplan voor het gebruik van de zelftest met onder andere informatie wat te 

doen bij een positieve testuitslag. Houd daarom www.zelftestenkinderopvang.nl 

goed in de gaten. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

hr. drs. S. Verbaan  

plv. Directeur Kinderopvang  

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
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