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Contact met het Onderwijsteam van GGD-Brabant-Zuidoost: Scholen en kinderopvangcentra kunnen 
vragen over corona mailen naar onderwijs.corona@ggdbzo.nl of contact opnemen met 
telefoonnummer: 088-0031595 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur en za t/m zo van 09.00 – 
17.00uur). Zie ook onze website Informatie corona onderwijs en kinderopvang (ggdbzo.nl) 
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Nieuwsbericht team onderwijs en corona 
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Wijziging quarantainebeleid voor huisgenoten 

Omdat het aantal besmettingen fors toeneemt, is het quarantainebeleid voor immune huisgenoten per 

19-11-2021 aangescherpt. Met deze wijziging krijgen immune personen een quarantaineadvies 

wanneer er sprake is van een besmetting in zijn of haar thuissituatie. Dit geldt zowel voor 

onderwijspersoneel als voor leerlingen. 

 

Immuun persoon 

- Volledig gevaccineerd 

- Hersteld van coronabesmetting + 1x gevaccineerd 

- Binnen 6 maanden na herstel coronabesmetting.  

 

Het nieuwe beleid 

- Huisgenoten gaan 10 dagen in quarantaine, berekend vanaf de testdatum van de positieve 

huisgenoot. Dit geldt voor alle leeftijden, ook voor kinderen van 0-4 jaar. 

 

- Immune huisgenoten kunnen zich op dag 5 laten testen bij een professionele teststraat. Bij klachten 

laten zij zich altijd testen bij de GGD. Bij een negatieve testuitslag mogen zij weer uit quarantaine. Let 

op: een zelftest is in deze situatie onvoldoende betrouwbaar om de quarantaine op te heffen.  

 

- Bij klachten geldt nog steeds een test- en quarantaineadvies totdat de testuitslag bekend is. Is de 

dag 5 testuitslag negatief, maar ontstaan er na dag 5 nog klachten? Dan dient er nogmaals getest te 

worden bij de GGD en geldt opnieuw een quarantaineadvies tot de testuitslag bekend is.  

 

- Het advies voor niet-immune huisgenoten en niet-immune nauwe contacten blijft ongewijzigd. 

 

- Kinderen van 0-4 jaar (immuun of niet-immuun) die nauw contact zijn, hoeven niet in quarantaine. 

Wel geldt voor deze kinderen: bij (milde) klachten testen bij de GGD en thuisblijven tot de uitslag 

bekend is.  

 

Tip: Dit is een handige tool van RIVM om te checken welke leefregels gelden voor iedere situatie 
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