Handreiking sneltesten in het onderwijs
Vanaf 19 april krijgt het onderwijs de mogelijkheid om zelf
sneltesten in te zetten. Dit kan voordelen opleveren maar er zitten
ook een aantal risico’s aan.
Hieronder leest u waar de sneltesten voor zijn en waarvoor ze worden ingezet:
•
Preventief sneltesten: medewerkers kunnen twee keer per week zelf testen of zij
besmet zijn
•
Risicogericht testen: bij besmetting op school testen de niet-nauwe contacten
(categorie 3) op school zelf of zij besmet zijn.
De nauwe contacten en twijfelgevallen worden direct naar huis gestuurd voor
quarantaine en test bij GGD. Zie het kader hieronder over soorten contacten.

Uitleg soort contacten uit het bron en contactonderzoek
Als er al een kind/leraar positief is, komt er door bron en contact onderzoek een
aantal categorieën contacten uit naar voren.
Categorie 1 huisgenoten
Zij blijven thuis/gaan in quarantaine.
Huisgenoten: contacten die in dezelfde woonomgeving leven en langdurig op minder dan
1,5 meter afstand contact hadden met de bevestigde persoon.
Categorie 2 overige nauwe contacten:
Zij blijven thuis / gaan in quarantaine
2A mensen die gedurende de dag bij elkaar opgeteld meer dan 15 minuten binnen 1,5
meter van de besmette persoon zijn geweest toen deze besmettelijk was.
2B. In omstandigheden waarbij er een hoogrisicoblootstelling was van korter dan 15
minuten (bijvoorbeeld in het gezicht hoesten, of direct fysiek contact zoals zoenen) wordt
deze persoon ook als ‘overig nauw contact’ beschouwd.
Categorie 3 overige niet nauwe contacten
Zij kunnen wel naar school. Het naleven van de basisregels is belangrijk.
Overige niet nauw contacten zijn kinderen/leraren die in dezelfde ruimte,
3A meer dan 15 minuten op meer dan 1,5 meter contact hadden met de bevestigde
persoon tijdens diens besmettelijke periode.
3B minder dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter contact hadden met de bevestigde
persoon tijdens diens besmettelijke periode
Klachten(categorie 1, 2 en 3): quarantaine en testen.
Zodra de contacten van een besmet persoon klachten ontwikkelen, moeten zij zo snel
mogelijk getest worden door de GGD. Bij klachten niet wachten.

Risico gericht testen
Alleen categorie 3 contacten, die naar school mogen (en die dus geen klachten
ontwikkelen), kunnen in aanmerking komen voor de begeleide zelftest op school.
Als je er door deze zelftest een kind/leraar uitpikt die toch positief is, dan is zo’n
‘verspreider’ eerder zichtbaar dan bij een test op dag 5.
Omdat de zelftest alleen ondiep in de neus en niet in de keel test, is deze minder
nauwkeurig dan een test bij de GGD. Er is een aanzienlijke kans dat een wel aanwezige
infectie gemist wordt (=fout negatieve testuitslag). Dus bij klachten altijd testen bij de
GGD.
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Daarnaast is het helaas ook mogelijk dat er geen infectie is, maar dat de zelftest toch
positief uitvalt (=fout positief). Om te voorkomen dat deze persoon zelf én zijn contacten
onnodig in isolatie/quarantaine gaan, is het belangrijk bij een positieve uitslag van de
zelftest een officiële test te laten doen bij de GGD. Want als deze toch negatief blijkt te
zijn, geldt deze laatste uitslag en kan de isolatie en quarantaine stoppen. Daarnaast begint
het officiële bron en contact onderzoek vanuit de GGD pas na een positieve GGD- test.
Over het algemeen besmetten kinderen leraren niet zo snel, maar andersom is het veel
vaker het geval. Dus hou vooral in de lerarenkamer goed afstand en blijf handen wassen!

In welke situatie wel zelftest inzetten en in welke situatie niet
Niet inzetten: iedereen met klachten
Niet inzetten: alle nauwe (categorie 1& 2) contacten, iedereen die in quarantaine zou
moeten.
Wel inzetten: overige niet nauwe (categorie 3) contacten, die gewoon naar school mogen.
Deze zijn mogelijk wel in de buurt geweest maar niet langdurig en/ of intensief.

Zie kader over categorie 1, 2 en 3

Wat te doen bij een positieve sneltest op school?
De leraar of leerling gaat naar huis (in quarantaine) als voorzorgsmaatregel en doet een
hertest bij de GGD om zo’n test met zekerheid vast te stellen.
Is de GGD test positief: dan blijft de leraar of leerling thuis in isolatie om de klachten te
monitoren. Bron- en contactonderzoek wordt opgestart.
Is de GGD test negatief: dan kan de quarantaine opgeheven worden en kan de persoon
weer naar school komen.
Niet hertesten?
Stel dat de ouders of het kind niet een hertest willen, dan blijft de leerling in ieder geval 5
dagen thuis om klachten te monitoren. Ontstaan er vervolgens klachten, dan blijft het kind
langer thuis. Een leerling gaat pas naar school als deze 24 uur klachtenvrij is.
Advies nodig?
Natuurlijk kunt u ons bellen voor overleg in deze soms ingewikkelde situaties. Bekijk ook
www.zelftesteninhetonderwijs.nl
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