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Procedure bij een positief geteste lesgever of 

leskind  

 

Wanneer een persoon (kind of lesgever) positief is getest voert de GGD 

bron- en contactonderzoek (BCO) uit. De GGD komt met adviezen, ouders 

of verzorgers van leskinderen of de lesgever zelf zullen de adviezen op 

moeten volgen en de juiste personen moeten informeren. 

• De aanwezigheid van de kinderen wordt per les bijgehouden en is 

terug te zien in de lesregistraties. 

• De aanwezigheid van de lesgevers dient eveneens te worden 

bijgehouden. 

• De coronaverantwoordelijke van de lesschool neemt bij positieve 

besmettingen contact op met de betrokken lesgevers en/of 

lesgroepen. Adviezen van de GGD dienen gevolgd te worden. Dit is 

ook het geval bij meerdere besmettingen of uitbraken.  

 

Uitvoering BCO bij 1 positief getest(e) kind/lesgever 

• De ouder/verzorger van het leskind of de lesgever neemt contact op met 

de contactpersoon van de zwemschool en stellen de dagen vast 

waarvoor het contactonderzoek geldt, afhankelijk van de aanwezigheid 

van de besmette persoon op de locatie (besmettelijke periode: vanaf 2 

dagen voor de eerste ziektedag). 

• De contactpersoon van de zwemschool maakt een overzicht van de 

aanwezige personen, met wie de besmette persoon mogelijk in deze 

periode in contact is geweest. 

• Bij het contactonderzoek worden contacten ingedeeld op basis van de 

aard van het contact dat zij hadden. Hierbij zijn onderlinge afstand en 

duur van het contact belangrijke criteria. 

a) Nauwe contacten (categorie 2) zijn leskinderen of lesgevers die in 

totaal op een dag meer dan 15 minuten contact hadden met de 

besmettelijke persoon op minder dan 1,5 meter afstand. 

b) Overige contacten (categorie 3) zijn alle lesgevers en leskinderen die 

meer dan 15 minuten in dezelfde ruimte (zwemzaal, koffieruimte 
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etc.) waren met de besmettelijke persoon. Ook de leskinderen of 

lesgevers die contact hadden met de besmettelijke persoon op 

minder dan 1,5 meter, maar korter dan 15 minuten, vallen hier 

onder. 

In het eerste contact met een positief geteste professional of met de ouder 

van een positief getest kind zal de zwemschool/lesgevende 

instantie/gemeente/vereniging de volgende vragen stellen: 

• Wat was de eerste dag met klachten en als er geen sprake is van 

klachten; wat was de datum van de test? 

• Is de positief geteste persoon de twee dagen voor de eerste klachten 

dag op locatie geweest? 

• We kijken de lesregistraties en het rooster na om te zien in welke 

lessen deze persoon aanwezig was en maken hier een lijst van.  

• In het geval van een positief geteste lesgever: geef je toestemming 

om jouw naam te noemen in communicatie naar ouders en lesgevers? 

Bij kinderen noemen we nooit de naam.  

 

Thuisisolatie maatregelen 

De maatregelen en adviezen verschillen per soort contact: 

a) Alle nauwe contacten (categorie 2) gaan, conform het BCO-protocol, 

in thuisisolatie gedurende 10 dagen. Dat betekent dat zij niet naar de 

zwemles of naar het werk mogen. Deze contacten krijgen het advies 

om zich zo snel mogelijk te laten testen, zodat eventuele infecties 

snel opgespoord kunnen worden. Ook krijgen zij het advies om zich 

te laten testen op of na dag 5 na het laatste contactmoment met de 

besmettelijke persoon. Als de test op of na dag 5 na het laatste 

contactmoment negatief is, kan de thuisisolatie worden opgeheven. 

b) De overige contacten (categorie 3) mogen wel naar de zwemles of 

het werk komen, zij hoeven niet in thuisisolatie. Deze contacten 

krijgen ook het advies om zich te laten testen, ook als zij geen 

klachten hebben. Bij voorkeur laten zij zich testen op of rond dag 5 

na het laatste contactmoment met de besmettelijke persoon. 

 

Communicatie over een positief geteste lesgever of kind: 

• De contactpersoon van de zwemschool wordt geïnformeerd. 
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• Lesgevers van de betreffende eigen lesgroepen worden persoonlijk 

geïnformeerd. 

• Al het personeel dat in aanraking met de besmette persoon zouden 

kunnen zijn geweest ontvangt een bericht van de contactpersoon van de 

zwemschool. 

• De ouders van de betreffende groep ontvangen een mail van de 

zwemschool/lesgevende instantie/gemeente/ vereniging. 

 

Uitbraakonderzoek 

Er is sprake van een uitbraak als er binnen de locatie 3 of meer gevallen 

zijn die gerelateerd lijken te zijn in tijd en plaats. De GGD brengt samen 

met de contactpersoon van de zwemschool in kaart of er sprake is van een 

cluster of uitbraak en of er (mogelijk) verspreiding heeft plaatsgevonden op 

de locatie. Hiervoor doet de GGD epidemiologisch uitbraakonderzoek en vult 

dit zo nodig aan met sequencing van de gevonden virusstammen. 

Praktisch gezien betekent bovenstaande het volgende: 

• Onder leiding van de betreffende GGD wordt een uitbraakonderzoek 

uitgevoerd om de situatie in kaart te brengen. 

• De GGD inventariseert de samenhang in tijd en plaats (groep) van de 

gemelde gevallen. 

• De GGD doet, in samenwerking met de contactpersoon van de 

zwemschool het BCO rondom de positief geteste lesgever en/of 

leskinderen.  

• De GGD en de contactpersoon van de zwemschool nemen contact 

met elkaar op en stellen de dagen vast waarvoor het 

contactonderzoek geldt. Dit is afhankelijk van de aanwezigheid van 

de besmette personen bij de zwemles (besmettelijke periode: 2 

dagen voor de 1e ziektedag).  

• De contactpersoon van de zwemschool maakt een lijst van de 

aanwezige personen met wie de besmette personen in nauw contact 

zijn geweest. 

• Afhankelijk van de context wordt een groep of meerdere groepen 

bevraagd. 

• De GGD adviseert over eventuele informatieverstrekking aan de 

ouders. 

 



 

 

Datum   Procedure bij een positief geteste lesgever of leskind  

Pagina  4 van 4 

De samenwerkende partijen in de zwembranche: 

Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ), Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), Verenigde 

Technici in de Zwembadbranche (VTZ), Zwembadpoli, Dutch Environment & Water Technology Association (Envaqua), 

DBZ (RUD), TU Delft, ENVOZ, HISWA-RECRON, EasySwim, Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), Nederlandse 

Culturele Sportbond (NCS), Nederlandse Triathlon Bond (NTB), FNV, Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSBN), 

Reddingsbrigade Nederland, ZwemOnderwijs Nederland, Dutch Lifeguards, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en 

Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). 

Maatregelen 

Indien de GGD op basis van epidemiologisch uitbraakonderzoek heeft 

vastgesteld dat er sprake is van een cluster of uitbraak waarbij verspreiding 

heeft plaatsgevonden op een van onze locaties (meerdere besmettingen 

verspreid over een groep, of over de locatie) bepaalt de GGD samen met de 

contactpersoon van de zwemschool welke maatregelen genomen kunnen 

worden om verdere verspreiding te voorkomen. Denk hierbij aan beter 

handhaven van algemene maatregelen of thuisisolatie voor meer groepen 

en lesgevers die een verhoogd risico gelopen hebben op besmetting en/of 

grootschalig testen om sluiting van de locatie te voorkomen.  

 

 


