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Datum  5 juni 2020  
Onderwerp  Aanvullend advies n.a.v. 68e OMT COVID-19 

Geachte mevrouw Berg, 

Op 25 mei 2020 riep het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM 
het Outbreak Management Team (OMT) bijeen om te adviseren over de situatie 
rondom de COVID-19-uitbraak. Het OMT heeft toen een voorstel van de 
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde over zomerkampen besproken. 
Het OMT was van mening dat het begrip zomerkampen te divers is om over het 
gepresenteerde voorstel te kunnen adviseren en vroeg de Nederlandse Vereniging 
voor Kindergeneeskunde (NVK) met een nadere uitwerking te komen. 

Inmiddels heeft de NVK samen met onder andere het Nederlands Jeugdinstituut 
(NJI) gewerkt aan een onderbouwd voorstel wat wordt onderschreven door het 
Ministerie van VWS, directie Jeugd. Daarin wordt gesproken over ‘kampbubbels‘ 
waarbinnen wordt afgeweken van de geldende afstandscriteria, voor met name de 
begeleiders en adviezen over groepsgrootte van kampen.  

Er is een schriftelijke consultatie gehouden onder leden van het kern-OMT, 
aangevuld met een gespecialiseerde arts-microbioloog en viroloog. De meningen 
van de geconsulteerde leden waren verdeeld. Er zijn aanbevelingen verzameld 
voor verbetering van het protocol. Een aantal van de geconsulteerde leden 
adviseert alleen kampen te houden waarbij voor de begeleiders, kinderen en 
jongeren tot en met 18 wordt aangesloten bij voor hen vigerende adviezen en 
groepsgrootte. De NVK en de andere auteurs is gevraagd om het protocol aan te 
passen naar de vigerende afstandscriteria en groepsgrootte waarmee 
zomerkampen in aangepaste vorm mogelijk worden.  

Zodra de herziene versie van de NVK beschikbaar is zullen we u deze toesturen. 
Tot een nadere mondelinge toelichting ben ik gaarne bereid. 

Hoogachtend, 

Prof. dr. J.T. van Dissel 
Directeur CIb 

> Retouradres Postbus 1  3720 BA  Bilthoven

Aan de Directeur-Generaal van de 
Volksgezondheid 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
drs. A. Berg 
Postbus  20350 
2500 EJ  DEN HAAG 


