
CORONA en pleegouderraden 

De LOPOR heeft in overleg met de NVP een document opgesteld ten aanzien van de 
belangrijkste issues inzake pleegzorg en Corona voor de aangesloten Pleegouderraden 
(basis zijn de RIVM richtlijnen) 

1. Scholen en kinderopvang gesloten, noodopvang voor pleegkinderen 
mogelijk 

Scholen en kinderopvang zijn gesloten, in ieder geval tot en met 8 februari. Voor kinderen in 
een kwetsbare positie en voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep geldt een 
uitzondering: voor deze kinderen is noodopvang mogelijk, net als afgelopen voorjaar. 
Pleegkinderen kunnen gebruik maken van deze noodopvang. Jeugdhulp is opgenomen in de 
lijst met cruciale beroepen en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft 
aan dat pleegouders, net als gezinshuisouders, onder de cruciale beroepen worden 
gerekend. Meer daarover vind je in de veelgestelde vragen van pleegouders van het 
Nederlands Jeugdinstituut. 

Als pleegkinderen er moeite mee hebben dat de structuur van school of kinderopvang 
wegvalt als gevolg van de lockdown of van de vakanties, zorg dat er zo snel mogelijk contact 
wordt opgenomen met de pleegzorgbegeleider, school of opvang om te bespreken wat de 
mogelijkheden zijn. Ook de gemeente kan hierin een rol spelen. Eventueel kan de 
pleegzorgorganisatie vragen om een brief op te stellen waarin staat dat pleegzorg onder de 
cruciale beroepen valt, zoals bijvoorbeeld in deze brief van De Rading. 

2. Omgangsregeling 

De nieuwe lockdown-maatregelen hebben ook invloed op omgangsregelingen. Misschien 
ging die niet door in de vakantie, maar het kan ook zijn dat er juist wel iets op de planning 
staat in de komende periode. Voor omgangsregelingen in de pleegzorg geldt dat het bezoek 
doorgaat, maar alleen als geen van de betrokkenen klachten heeft. Zoek naar andere 
manieren om contact te houden als één van de betrokkenen klachten heeft. Overleg altijd 
met alle betrokken partijen als het fysieke bezoek niet door kan gaan: ouders, hulpverleners 
en de kinderen zelf. Meer informatie over de omgangsregeling en de positie van de 
pleegouder vind je op deze pagina over de omgangsregeling. Alle richtlijnen voor de 
omgangsregeling vind je op de website van het Nederlands Jeugdinstituut. 

3. Testen/Vaccinaties 

Als het pleegkind klachten heeft, die vaak voorkomen bij het coronavirus, dan kan het 
pleegkind worden getest. 
 
Er is een tijdelijke voorrangsprocedure voor zorgmedewerkers met klachten die vaak 
voorkomen bij het coronavirus. Hoewel pleegzorg natuurlijk ook een vorm van zorg is en 
onder de Jeugdwet valt, worden pleegouders (helaas nog) niet aangemerkt als 
medewerkers. Pleegouders kunnen zich daarom helaas niet met voorrang laten testen. Dit 
geldt op dit moment ook voor de aankomende vaccinaties. Ook hierin vallen de pleegouders 
en hun (pleeg) kinderen NIET in groepen die met voorrang worden gevaccineerd. 
Hieronder is de link gepubliceerd naar de webpagina waar het meest recente tijdschema van 
de Rijksoverheid inzake het vaccineren gedownload kan worden: 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie  

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Bijzondere-situaties/Veelgestelde-vragen-van-pleegouders#Kunnen_pleegouders_gebruik_maken_van_de_noodopvang_nu_de_scholen_en_kinderopvangcentra_gesloten_zijn
https://nvp.procurios.cloud/l/library/download/urn:uuid:a29e5940-1783-4b1c-b86e-769d69ccfb98/201216+verklaring+vitale+functie+pleegouder+-+anoniem.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf
https://www.denvp.nl/corona/omgangsregeling
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Bijzondere-situaties/Pleegzorg-en-het-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie

