
 

Kinderen en testen op corona? 
ondersteunende keuze-informatie voor ouders en zorgprofessionals 
 

Iedereen met klachten die passen bij het coronavirus kan zich vanaf 1 juni 2020 laten testen.  

Welke overwegingen spelen bij kinderen een rol? Ten eerste zijn kinderen geen kleine 

volwassenen. Hierdoor houd je met andere dingen rekening. Ten tweede is de test met een 

wattenstaafje diep in de neus en keel niet prettig. Ook al duurt het maar kort. Stichting Kind 

en Ziekenhuis en de Charlie Braveheart Foundation hebben informatie en overwegingen voor 

ouders op een rijtje gezet en in een infographic gevat. Deze infographic bevat informatie die 

ook waardevol kan zijn voor zorgprofessionals die kinderen en ouders adviseren over de 

testafname of betrokken zijn bij de test zelf.    

Komt een kind in aanmerking voor een coronatest? Het laten testen van een kind is een 

persoonlijke keuze met voor- en nadelen. Een test afnemen is een gezamenlijk besluit van 

kind, gezin en zorgprofessional. Overwegingen in de infographic kunnen helpen. Uiteraard 

zijn er uitzonderingen door medische noodzaak of de medische achtergrond van het kind. 

In de infographic staat ondersteunende informatie voor ouders zoals overwegingen over de 

meerwaarde, de impact van de test, testmedewerkers en eerdere ervaringen in de zorg, 

invloed van klachten en reeds uitgevoerde testen van huisgenoten en hoe en wanneer 

kinderen informatie ontvangen en waarop zij kunnen meebeslissen. 

Als een kind getest wordt 

De infographic bevat ook tips over wat ouders kunnen doen om hun kind tijdens de test te 

ondersteunen. De tips gaan o.a. in op taalgebruik, mogelijkheden tot afleiden en hoe het 

kind te informeren. Deze tips zijn ook toepasbaar door zorgprofessionals. Belangrijk is dat de 

uitvoering van de test in goed overleg met kind, ouder en zorgprofessional wordt gedaan.  

 

Langdurig neusverkouden of luchtwegproblemen? 

Het kan ook zijn dat het kind langdurig klachten of een bestaande aandoening heeft. Het 

kind is langdurig neusverkouden, heeft chronische luchtwegklachten of heeft bijvoorbeeld 

hooikoorts of astma. Voor deze kinderen is een speciale handreiking opgesteld. Hierin staat 

informatie over wanneer het zinvol is om een kind te testen en wanneer dit niet hoeft. Klik hier 

voor de handreiking langdurig neusverkouden kinderen. 

 

Ons advies?  

Test een kind alleen als het echt nodig is en help gezinnen de juiste afwegingen te maken 

door deze infographic te verspreiden. 

 

Meer info? 

• Informatiepagina over Coronavirus voor de kindzorg: kindenzorg.nl/coronavirus 

• De handreiking langdurig neusverkouden: lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen 

• Stichting Kind en Ziekenhuis: kindenziekenhuis.nl  – info@kindenziekenhuis.nl –  

         085 - 020 12 65 

• Charlie Braveheart Foundation: charliebraveheart.com 

• Skills4Comfort: skills4comfort.nl  
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