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Beste ouders of verzorgers,
We horen bij GGD Amsterdam berichten dat ouders of verzorgers bezorgd zijn en vragen hebben over
het testen van kinderen. Met deze brief hopen we een aantal van uw zorgen weg te nemen.
Net als u vinden wij het heel belangrijk dat de scholen weer open zijn én ook open kunnen blijven.
Door de opkomst van de besmettelijkere Britse variant stond de overheid voor een lastige afweging:
de scholen dicht laten, met alle vervelende gevolgen voor de kinderen van dien, óf de scholen
openen, maar dan wel met strengere regels. In het belang van de kinderen heeft de overheid voor het
laatste gekozen.
Testen is gratis en gebeurt alléén met goedkeuring van de ouders of verzorgers
Een belangrijk onderdeel van de huidige regels is om vaker te testen. Dit geldt ook voor kinderen. Als
GGD adviseren we om uw kind te testen bij coronaklachten: denk aan neusverkoudheid, een
loopneus, niezen, keelpijn, hoesten of koorts. Daarnaast is het advies om ook een coronatest te doen
als uw kind in contact is geweest met iemand die positief is getest op het coronavirus. We adviseren
dit om een aantal redenen:
• Door te testen kunnen we het virus in een vroeg stadium opsporen en de verspreiding
tegengaan. Zo worden minder mensen ziek.
• Zit uw kind in quarantaine omdat het nauw contact had met iemand die positief is getest?
Dan kan het bij een negatieve test op dag 5 eerder naar buiten en naar school.
Testen bij de GGD is gratis. We willen hierbij benadrukken dat testen niet verplicht is. Het is een
advies. Het is nog steeds mogelijk dat uw kind thuis uitziekt, of de quarantaine gewoon afmaakt.

Bovendien gebeurt het testen alléén met toestemming van de ouders of verzorgers. U maakt zelf een
afspraak voor een coronatest.
GGD Amsterdam is er ook voor u
Ons scholenteam ondersteunt alle scholen in de regio met advies op maat en praktische informatie.
Leraren en docenten kunnen zich in de GGD-teststraat met voorrang laten testen, zodat ze snel weer
aan het werk kunnen en uw kind zo veel mogelijk gewoon naar school kan. En we zijn er als GGD
Amsterdam ook voor u en uw kinderen. We organiseren webinars om kennis te delen, er is een
speciaal telefoonnummer waar ouders met vragen terecht kunnen en er zijn kindvriendelijke
teststraten met speciaal getrainde medewerkers.
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neem contact op met GGD Amsterdam op 020 –
555 52 02 (7 dagen per week van 08.00 – 20.00 uur) of via coronavragen@ggd.amsterdam.nl.

Met vriendelijke groet,

Yvonne van Duinhoven (hoofd afdeling Infectieziekten &Toezicht) en
Femke Breman (hoofd Jeugd Gezondheidszorg)

De meest gestelde vragen over testen en kinderen: ggd.amsterdam.nl/kind/
Meer informatie over testen en een testafspraak maken: ggd.amsterdam.nl/coronatest

