Veelgestelde vragen tijdens de webinar 08-03-2021
Inhoudsopgave a.d.h.v. hoofdstukken van het webinar:

Hoofdstuk 1. Het SKOT-team.
- thema 1: team scholen en kinderopvang.

Hoofdstuk 2. Een besmetting. Wat nu?
- thema 2: bron- en contactonderzoek en uitbraakonderzoek.

Hoofdstuk 3. Quarantaine. Wat nu?
- thema 3: quarantaine.

Hoofdstuk 4. Testen op Corona.
- thema 4: testen.
- thema 5: vaccineren.

Hoofdstuk 5. Jeugdgezondheidszorg en leerplicht.
- thema 6: jeugdgezondheidszorg
- thema 7: leerplicht

Hoofdstuk 6. Ventilatie en hygiëne
- thema 8: hygiëne

Thema 1: team scholen en kinderopvang.
- Waarom wil de GGD geen advies geven als een medewerker via een sneltest positief getest is?
Dit heeft niet zozeer te maken met de eigenschappen van de sneltest maar met de
verwerkingssnelheid van de uitslag. Laboratoria en artsen onder wiens toezicht een sneltest wordt
uitgevoerd hebben een meldingsplicht, zij moeten binnen 24 uur een diagnose van corona melden
aan de GGD. Daardoor ontstaat er vertraging tot het kunnen bevestigen van de positieve uitslag en
het geven van een definitief advies. Wel kunnen wij een voorlopig advies geven en in uitzonderlijke
gevallen ook alvast de formele brieven aanbieden ter verspreiding.

- Wordt ergens bijgehouden hoe vaak en hoeveel groepen er naar huis gaan, ik hoef dit nu nergens
door te geven, behalve als de hele school dicht gaat, dan moet ik dat melden bij
onderwijsinspectie.
GGD Haaglanden maakt van iedere melding een dossier aan voor basisscholen, middelbare scholen
en kinderopvang. In dit dossier wordt genoteerd wat het beleid van de school is als er groepen naar
huis gaan of als bijvoorbeeld een hele school sluit. GGD Haaglanden houdt dit op dossierniveau bij
indien zij dit verneemt van de school of kinderopvang.

- Privacy; wat als ouders geen toestemming geven, hoe loopt het contact dan bij besmetting?
Als er geen toestemming is voor het delen van informatie over de naam van de index stemt GGD
Haaglanden afdeling SKOT af met de ouder of verzorger wat wel gedeeld mag worden. In eerste
instantie wordt opnieuw het belang van het wel communiceren van de naam van de index
besproken. Doel is om de klas/groep zo goed mogelijk te informeren. Indien de ouder na dit
telefoongesprek nog niet wil dat de naam van het kind wordt genoemd, wordt afgestemd of
bijvoorbeeld wel kan worden gedeeld of het een kind is van de onderbouw, middenbouw of
bovenbouw. Bij voorkeur zelfs van een specifieke klas. Ook wordt met behulp van de ouders
nagevraagd of er nauwe contacten zijn en of deze wel kunnen worden geïnformeerd. Het streven is
om zo concreet mogelijk de nauwe en niet nauwe contacten te definiëren en de juiste brief te laten
versturen door de school naar hen.

- Ik heb helaas al een aantal positieve gevallen in de school gehad. Waar ik het meest tegenaan
loop is dat ik wisselende antwoorden krijg van de GGD-medewerkers. Waarom komt er geen
eenduidig antwoord?
We betreuren dat u verschillende antwoorden krijgt van GGD-medewerkers. Dit is uiteraard niet de
bedoeling. Het beleid vanuit Rijksoverheid en het RIVM is de afgelopen maanden op meerdere
onderwerpen aangepast. Wellicht is dit op zichzelf al een verklaring.
Ook is de GGD als organisatie in korte tijd fors gegroeid en kan, ondanks uitgebreide maatregelen om
dit te voorkomen, het gebeuren dat een antwoord te snel gegeven wordt of de vraag niet goed
begrepen is door een algemene medewerker van de telefoonlijn. Uiteraard nemen wij dergelijke
meldingen altijd zeer serieus. Ons advies is om te vragen met wie u spreekt, indien een eerder

gegeven advies in twijfel wordt getrokken kunnen wij dan nagaan hoe dit advies tot stand is
gekomen.
Indien u van SKOT wisselende antwoorden krijgt kunt u altijd contact opnemen met een supervisor.
Deze zal voor u uitzoeken waar het verschil door wordt veroorzaakt en dit aan u terugkoppelen.

- Er wordt nog wel eens verschillende informatie gegeven, over bv quarantaineperiodes, dat werkt
miscommunicatie in de hand met bv ouders.
Het afgelopen jaar is de quarantaineperiode aangepast. De huidige quarantaineperiode is 10 dagen.
Dit betekent dat het contact 10 dagen thuis verblijft, niet naar school gaat, sport of bijvoorbeeld de
supermarkt. Er mag ook geen bezoek thuiskomen. De andere huisgenoten mogen wel naar school of
bijvoorbeeld werk mits zij geen klachten hebben. De quarantaineperiode begint op de dag na het
contact met de besmette persoon. Indien er bijvoorbeeld gister nog contact is geweest begint
vandaag de quarantaineperiode.
Indien een contact van een besmet persoon zich laat testen vanaf dag 5, mag deze persoon uit
quarantaine mits de testuitslag van de PCR-test of gevalideerde antigeentest negatief is. In geval
deze persoon na dag 5 klachten krijgt dient er opnieuw getest te worden en start de quarantaine
weer op tot de testuitslag bekend is.
Een quarantaine advies geldt in schoolverband als een persoon een nauw contact is van een besmet
persoon met het coronavirus. Een nauw contact is binnen 1.5 meter geweest van de besmette
persoon voor 15 minuten of langer of cumulatief 15 minuten of langer (dus bijvoorbeeld 3x5 minuten
op een dag).
We begrijpen dat verschillend advies miscommunicatie in de hand werkt. Dit is uiteraard niet de
bedoeling. Bovenstaande is het juiste antwoord.

- Er zijn 13 zieke leerlingen (coronagerelateerde klachten) in één groep binnen 5 dagen. Ouders
willen nog niet testen vanwege de milde klachten. Wij kunnen eigenlijk niets. GGD ziet ons niet als
school met besmetting. Wat te doen?
Het testen van burgers is vrijwillig. We leven in een land waarin dit niet verplicht wordt gesteld. Het is
belangrijk dat al deze kinderen thuis uitzieken. Als zij 24 uur klachtenvrij zijn mogen ze pas weer naar
school. Indien u op school waarneemt dat een kind nog klachten heeft is het belangrijk dat het kind zo
spoedig mogelijk naar huis gaat/wordt opgehaald. Er zijn enkele uitzonderingen, advies is dan de
ouders te verzoeken met de GGD te overleggen over de situatie van hun kind. Ook kunt u overleggen
met de GGD over de situatie zonder de persoonsgegevens van het kind te noemen, natuurlijk kunt u
dit alleen met de informatie die ouders u op eigen initiatief verschaft hebben.
U kunt het belang van testen uitleggen aan ouders door bijvoorbeeld uit te leggen dat het coronavirus
voor kwetsbaren in de samenleving heel gevaarlijk kan zijn. Het is daarom belangrijk om te weten of
een kind een algemeen verkoudheidsvirus heeft of het coronavirus. Helaas zullen niet alle ouders uw
advies aannemen. Dit kan niet alleen op scholen of kinderdagverblijven voorkomen maar op alle
plekken in de samenleving. Toch is de winst in het voorkomen van besmettingen al erg groot en gaat
het om alle mensen die wél goed bereikt worden en de adviezen opvolgen.
Voor verdere en actuele informatie: https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek.

Thema 2: bron- en contactonderzoek en uitbraakonderzoek.
- Handreiking privacy van de PO raad geeft heel veel beperkingen. Eigenlijk mogen we zonder
toestemming geen gegevens delen. Ik mag niet eens vragen bij een ziekmelding wat precies de
klachten zijn.
Dit is inderdaad waar. Wel mag de informatie die men met u deelt tijdens de ziekmelding gebruikt
worden om te overleggen met de GGD om een advies te krijgen. Zolang er geen informatie wordt
gegeven over de aanwezigheid van corona zal dit echter zelden tot maatregelen leiden.
Voor verdere en actuele informatie: https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/po-raad-envo-raad-lanceren-handreiking-privacy-en-registratie-corona.

- Bubbels/cohorten, is in kinderopvang nauwelijks mogelijk, zijn er tips? Natuurlijk hebben we
richtlijnen waar we ons aan houden.
Wij begrijpen dat dit in de praktijk erg lastig uitvoerbaar kan zijn. Probeer dan de groepen zo klein
mogelijk te houden en zoveel mogelijk gescheiden te houden als haalbaar is (voorbeeld: een groep
van 20 kinderen is lastig in 4 groepen van 5 kinderen te splitsen, maar misschien wel in 2 groepen van
10 kinderen).
Probeer ook zo min mogelijk personeel uit te wisselen tussen groepen. Als het noodzakelijk is
personeel uit te wisselen doe dit dan zoveel mogelijk op groepen waar de betreffende medewerker al
contact mee heeft gehad.
Voor verdere en actuele informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaderscoronamaatregelen/kinderopvang-scholen.

- Welke informatie moet je minimaal hebben om zelf al e.e.a. in gang te kunnen zetten als er geen
contact met de GGD mogelijk is?
Als de coronamelding de volgende informatie bevat en er informatie vanuit de locatie beschikbaar is
kan er al overwogen worden om actie te ondernemen:
1. Is de persoon die gemeld wordt als besmet met corona daadwerkelijk positief getest of is er
verdenking op corona?
2. Is de persoon met klachten of kort (< 2 dagen) voor het ontstaan van de klachten aanwezig
geweest op de locatie?
3. Is er een inschatting te maken over het contact met anderen? Werd er 1.5m afstand gehouden tot
de omgeving?
Op deze wijze heb je genoeg informatie om een besluit te nemen voor een groep/klas kinderen, je kan
dan kiezen om de ouders te verzoeken hun kinderen een dag thuis te houden in afwachting van
overleg met de GGD. Het is niet verkeerd als je hier niet toe besluit of te weinig informatie hebt, maar
het is wel een manier om tijdswinst te behalen en eerder contacten tussen mensen te verminderen. In
de praktijk hebben de meeste ouders hier begrip voor en vinden ze dit juist prettig.

- Is het verstandig om de klassen van broertjes of zusjes van besmette leerlingen ook preventief
thuis te houden?
Dit is niet noodzakelijk. Iemand die in quarantaine geplaatst wordt is (nog) niet besmettelijk voor de
omgeving, pas als deze persoon klachten krijgt of positief getest wordt kan er sprake zijn van
besmettelijkheid. In de praktijk kan het voorkomen dat diegene kort na aanwezigheid op school
klachten ontwikkeld en positief getest wordt, dan was diegene toch al besmettelijk aanwezig op
school. Echter is de kans hierop klein en is het niet proportioneel om een groot aantal kinderen in
quarantaine te plaatsen om dit voor te zijn.
Voor verdere en actuele informatie: https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoekkinderen.

- In eerste instantie werd als advies meegegeven dat peuters niet tot nauwelijks besmet kunnen
raken of Corona door kunnen geven. Is dit nog steeds het geval gezien de nieuwe virusvarianten?
Besmettelijkheid neemt toe met de leeftijd. Over het algemeen geldt: hoe jonger het kind, hoe kleiner
de rol bij de verspreiding van het virus. De VK-variant is besmettelijker, bij onderzoek in het Verenigd
Koninkrijk zelf wordt dit terug gezien in alle leeftijdsgroepen. Relatief gezien blijven jonge kinderen
dus minder besmettelijk dan volwassenen.
Voor verdere en actuele informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen.

- Hoe zit het met de verspreiding in de buitenlucht? Moeten kinderen in hun eigen bubbel
buitenspelen?
In het algemeen neemt het risico op verspreiding in de buitenlucht af maar in hoeverre is niet goed in
te schatten. Contact in de buitenlucht op minder dan 1.5m telt gewoon mee en kan besmettingen
veroorzaken. Het advies is ook om kinderen te instrueren zoveel mogelijk met de kinderen binnen de
bubbel buiten te spelen. Maar het blijven kinderen en tijdens het buitenspelen is het niet reëel om hier
strikt toezicht op te houden. Het protocol van de PO-raad luidt als volgt:
- Om contacten tussen verschillende groepen leerlingen te beperken, organiseer buitenspelen alleen
met de eigen klas (zonder andere klassen). Dit mag wél met de hele klas zonder dat de hele klas als
overig nauw contact (categorie 2) wordt beschouwd.
Dit voeren wij in de praktijk ook uit en betekent dat een klas waar bubbels goed nageleefd binnen wij
niet alle kinderen in de klas als nauw contact beschouwen en een advies tot quarantaine zullen geven
op basis van contacten tijdens het buitenspelen in de pauzes.
Voor verdere en actuele informatie: https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocolbasisonderwijs.pdf. II.2.Cohortering.

- Waarop baseren jullie dat een kind besmet is geweest, ook al is het zelf niet getest? Ik heb een
situatie bij ons op het kinderdagverblijf met een hele grote uitbraak (alles lijkt nu gelukkig onder
controle). Vader had zich laten testen was positief. Oudste dochter was goed ziek, maar niet
getest. Toch moeten we haar beschouwen als positief. Moeder en jongste dochter hadden toen
geen klachten, maar moeder heeft nu alsnog klachten gekregen en positief. Jongste dochter moet

thuisblijven in quarantaine en oudste dochter mag gewoon komen, omdat we haar moeten
beschouwen alsof ze het al gehad heeft. Is dat geen groot risico?
De verspreiding van het coronavirus gebeurt snel binnen gezinsverband omdat gezinsleden geen
afstand houden van elkaar. Indien in dit voorbeeld een vader positief is getest en de oudste dochter
heeft dezelfde klachten als de vader en wordt vervolgens ziek is het aannemelijk dat het om hetzelfde
virus gaat.
Wij hebben wel sterk de voorkeur om dit wel te bevestigen met een test en horen dit ook altijd te
adviseren (behoudens bij zeer jonge kinderen). Maar omdat de gevolgen voor een kind en het gezin
erg groot kunnen zijn terwijl de kans dat het toch niet om corona ging erg klein is, kunnen wij ervoor
kiezen dit wel te beschouwen als een doorgemaakte infectie met corona. Uiteraard doen details er
wel toe: hoe lang is dochter blootgesteld geweest aan haar vader terwijl hij besmettelijk was?
Wanneer kreeg ze de klachten? Wat waren de klachten precies?
Als de dochter is hersteld en dus 24 uur klachtenvrij is mag zij weer naar de opvang.

- Wanneer een groep in quarantaine zit en de ouders laten hun kind testen en de leerling krijgt een
negatieve testuitslag en mag weer naar school. Hoe te handelen wanneer deze leerling
bijvoorbeeld op dag 7 toch klachten ontwikkeld. Moeten de ouders dan opnieuw laten testen?
Moet een groep bij een positief getest weer 10 dagen in quarantaine?
Dit is correct. Indien een kind op dag 7 klachten krijgt en dit zijn coronagerelateerde klachten moet
het kind opnieuw in quarantaine gaan en zo spoedig mogelijk worden getest. In een beperkt aantal
gevallen zien we dat het virus meer tijd nodig heeft om ziekte te veroorzaken (ook wel incubatietijd
genoemd).
Indien dit kind positief wordt getest op dag 7 moet de groep opnieuw in quarantaine als het allemaal
nauwe contacten zijn van het kind. Gelukkig komt dit zelden voor, de test op dag 5 is derhalve ook
goedgekeurd voor het doel van quarantaine eerder beëindigen.
Vanuit het RIVM wordt geadviseerd om aan cohortering te doen. Dit is mogelijk afhankelijk van de
leeftijd van groep. Het doel hiervan is om kinderen binnen het schoolgebouw in kleinere groepjes met
elkaar om te laten gaan gedurende de dag. Indien er dan sprake is van een besmetting met het
coronavirus hoeft niet de hele groep in quarantaine maar alleen het subgroepje, de cohort. Alleen zij
zijn nauwe contacten van elkaar.
Voor verdere en actuele informatie: https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoekkinderen.

- Als er een collega besmet raakt moeten alle medewerkers in quarantaine gaan?
Nee, het is niet nodig dat alle medewerkers in quarantaine gaan. De medewerkers die nauw contact
hebben gehad met de besmette collega wel. Daarnaast kan geadviseerd worden om alle
medewerkers te laten testen vanaf 1 besmetting, in de praktijk adviseren wij dit vaak alleen als er
veel contacten met andere medewerkers zijn geweest of pas vanaf 2 besmettingen onder
medewerkers.
Voor verdere en actuele informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaderscoronamaatregelen/kinderopvang-scholen.

- Wat moeten wij doen als 1 leidster getest is corona heeft?
Wij adviseren al vanaf 1 besmetting met corona contact op te nemen met het team scholen en
kinderopvang van de GGD Haaglanden. Wij zullen dan advies geven over hoe verder te handelen.
Indien wij niet direct bereikt kunnen worden is het, met name in de kinderopvang bij jonge kinderen,
raadzaam om voor de groep met kinderen waar de leidster werkzaam is geweest alvast maatregelen
te treffen. De ouders kunnen verzocht worden hun kind thuis te houden in afwachting van overleg
met de GGD. Dit omdat bij jonge kinderen er vaak geen afstand gehouden kan worden tussen de
leidster en de kinderen en zij dus vaak als nauw contact gezien zullen gaan worden en advies tot
quarantaine krijgen.
Voor verdere en actuele informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaderscoronamaatregelen/kinderopvang-scholen.

Thema 3: quarantaine.
- Als een medewerker corona heeft gehad, net uit quarantaine is, maar eigen kind blijkt positief
getest. Moet de medewerker dan weer in quarantaine?
Nee. Als je een besmetting hebt doorgemaakt dan ben wordt er vanuit gegaan dat je in ieder geval
voor een beperkte tijd waarschijnlijk immuun bent voor het virus, daar houden we nu 8 weken voor
aan. Je hoeft dus ook niet bang te zijn dat je de besmetting van je gezinsgenoot ‘doorgeeft’ aan een
ander. Overleg wel met de GGD als er nieuwe klachten ontstaan binnen die 8 weken die mogelijk bij
corona kunnen passen.
Voor verdere en actuele informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine-enisolatie.

- Kunnen jullie het verschil in isolatie en quarantaine nog een keer verduidelijken?

Isolatie: een maatregel voor iemand met ziekteverschijnselen. Diegene moet geïsoleerd worden van
anderen zodat hij de ziekte niet verder kan verspreiden. Hij verblijft dus in afzondering. Als je een
positieve uitslag van de coronatest hebt gekregen, dan ben je patiënt. Je blijft strikt thuis. Je mag niet
naar school, werk en ook niet naar de winkel voor een boodschap of naar buiten om de hond uit te
laten.
Ook voor de omgang met je huisgenoten zijn er strenge adviezen als je besmetting van huisgenoten
wil proberen te voorkomen. Je blijft zoveel mogelijk in een eigen kamer. Je eet en slaapt daar, in je
eentje. Je hebt zo weinig mogelijk contact met de andere mensen in huis. Je zorgt voor minimaal 1,5
meter afstand als je de kamer echt uit moet.
Isolatie duurt minimaal 7 dagen, geteld na de eerste ziektedag, en de patiënt moet 24 uur klachtenvrij
zijn.
Quarantaine: als je contact hebt gehad met iemand die positief getest is op corona, loop je risico om
zelf ook ziek te worden en besmettelijk te zijn voor anderen. Dit is de reden dat we huisgenoten en
nauwe contacten dringend vragen om in quarantaine te gaan, zij lopen aanzienlijk risico op
besmetting.
Vrijwel alle mensen die ziek worden krijgen de klachten binnen 10 dagen na het laatste contact.
Daarom moeten zij gedurende 10 dagen voor de zekerheid thuisblijven, om zo de verspreiding van het
virus tegen te gaan. In uitzonderlijke gevallen kan het 14 dagen duren voordat men klachten krijgt na
een besmetting.
Quarantaine is dus een maatregel voor mensen die contact hebben gehad met een positief geteste
persoon, maar (nog) niet ziek zijn. Als je huisgenoot bent van een bewezen COVID-19 patiënt, dan
moet je strikt thuisblijven. Je mag alleen naar buiten op je eigen balkon of in je eigen tuin. Je mag dus
geen boodschappen doen en ook niet de hond (buiten de eigen tuin) uitlaten. Je mag geen bezoek
ontvangen.
Voor verdere en actuele informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine-enisolatie.

- Medewerker laat zich testen omdat zij een weekendje weg gaat, ze heeft geen klachten. Ze blijkt
positief. Ze heeft gewoon gewerkt tot op de dag voor het testen. Wat zijn dan de rekenregels voor
quarantaine.
Er wordt dan niet gesproken over quarantaine maar over isolatie, immers zij is positief getest. Zij is
dan ‘asymptomatisch’ of ‘pre-symptomatisch’, omdat ze geen klachten (=symptomen) heeft. De
medewerker dient 5 dagen in isolatie te gaan gerekend vanaf de testdag. Als er binnen die 5 dagen
toch klachten ontstaan moet de medewerker langer in isolatie, namelijk totdat de klachten 24 uur
verdwenen zijn met een minimum van 7 dagen.
Mensen met wie de medewerker in contact is geweest in de dagen voordat zij zich liet testen hoeven
niet in quarantaine. Bij een besmet persoon met klachten wordt wel 48 uur voordat de klachten
begonnen teruggekeken naar de contacten. Bij een ‘asymptomatische’ ziekte (zonder klachten) geldt
die regel niet.
Voor verdere en actuele informatie: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19.

- Op de website van de rijksoverheid staat expliciet dat na een bezoek aan o.a. Curacao en Aruba
geen quarantaine periode nodig is. In de protocollen staat dat kinderen na bezoek aan het
buitenland 10 dagen in quarantaine moeten. Welke richtlijn vol ik nu vanuit school?
Curaçao en Aruba horen bij het Koninkrijk der Nederlanden en is strikt genomen geen buitenland. Er
geldt zodoende een uitzondering op de quarantaineregel.
Voor verdere en actuele informatie: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen.

- Hoe zit het met ouders die naar een code oranje gebied zijn gereisd?
Ouders die uit een oranje gebied terugkomen in Nederland moeten 10 dagen in quarantaine gaan. Op
of na de 5e dag na terugkomst kan men zich laten testen. Dit kan ook zonder klachten. Als de test
negatief is mogen de ouders weer uit quarantaine. Voor huisgenoten die niet mee op reis zijn gegaan
geldt geen quarantaineadvies.
Voor verdere en actuele informatie: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen en
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/inthuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland

- Als 1 van de ouders heeft gereisd en bij thuiskomst in quarantaine gaat, moet de ouder dan
afstand houden van zijn kinderen? Als dat niet lukt, moeten de kinderen dan ook thuisblijven van
school?
Tijdens de thuisquarantaine gelden altijd de volgende regels:
•

Alleen de mensen die bij u wonen mogen samen met u in huis zijn. U blijft zo veel mogelijk op
1,5 meter afstand van uw huisgenoten. Dus niet knuffelen, niet zoenen en geen seks.

•
•
•
•
•
•

Ontvang geen bezoek, behalve voor medische redenen (bijvoorbeeld de huisarts of iemand
van de GGD).
Heeft u medische hulp nodig? Ga dan niet naar de huisarts of het ziekenhuis, maar bel de
arts.
Laat anderen boodschappen doen.
U mag in uw tuin of op uw balkon zitten.
Werk thuis. Werkt u in de zorg? Dan mag u alleen werken bij uitzondering en als u geen
klachten heeft. Overleg dit altijd met de GGD of de bedrijfsarts.
Reis niet met het openbaar vervoer of met een taxi.

Als er geen afstand bewaard kan worden tot de kinderen hoeven kinderen niet expliciet thuis te
blijven. Zij kunnen, rekening houdend met de geldende adviezen en maatregelen, naar school. Wel is
het advies extra op te letten bij verkoudheidsklachten en ook kinderen van groep 1 en 2 wel thuis te
houden als er klachten ontstaan en het kind samenwoont met een ouder/verzorger die in quarantaine
zit vanwege een bezoek aan een oranje gebied. Ook wordt afgeraden de kinderen bezoek te laten
brengen aan mensen met een zwakke gezondheid
Voor verdere en actuele informatie: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen en
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/inthuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland

Thema 4: testen.
- Er is een besmetting op school en een groep gaat in quarantaine. Na vijf dagen kunnen kinderen
getest worden en bij een negatieve test weer naar school. Hoe kunnen ouders aantonen dat hun
kind negatief getest is? Brief of mail van de GGD? Of geeft de GGD dit door aan de school... Nu
moeten we vertrouwen dat ouders dit goed melden.
Ouders kunnen de GGD verzoeken om de testuitslag van hun kind te krijgen. Tot de leeftijd van 12
jaar maken ouders/verzorgers de medische beslissingen voor hun kind. De testuitslag is onderdeel van
een medisch dossier en ouders hebben recht op inzage. Zij zijn echter niet verplicht om de testuitslag
te delen met derden. Ook is er geen wettelijke grond voor hoofden van scholen en kinderopvang deze
testuitslag op te vragen aan ouders. Ouders mogen op eigen initiatief deze informatie wel delen.
Voor verdere informatie: https://www.gezondheidsraad.nl/actueel/nieuws/2021/01/14/inzettestbewijzen-coronavirus-vraagt-zorgvuldige-afweging.

- Er zijn veel zieke kinderen op school. Ouders wordt gevraagd hun kinderen te laten testen. Hoe
weten wij welke ouders dit daadwerkelijk doen en of er een positieve testuitslag is. Ik had net de
GGD aan de lijn, die kunnen/mogen dat dus niet zeggen. Als uit bron en contactonderzoek blijkt
dat kind positief is en ouders geven toestemming, dan pas nemen ze contact op.
Dit is juist. De GGD mag niet zomaar medische informatie delen met u. Ook een ouder is niet verplicht
om de testuitslag te delen met u. Het is de keus aan de ouder om dit wel of niet te doen. U moet
ervan uitgaan dat de ouder eerlijk is over de situatie en u eerlijk informeert.
Als de ouder toestemming geeft om gegevens uit het bron- en contactonderzoek te delen zullen wij
dit uiteraard doen. Het is onze wettelijke plicht om mensen te informeren die risico op besmetting
hebben gelopen. Alleen de noodzakelijke medische gegevens zullen gedeeld worden (die het
vaststellen van de besmettelijke periode beïnvloeden).

- Er is een positief getest persoon in een gezin. Kinderen zijn nog op school geweest, en gaan
natuurlijk direct in quarantaine. Dan is advies testen na vijf dagen. Dan kan het virus dus nog vijf
dagen op school rondgaan bij de andere kinderen. Waarom niet meteen een test en na vijf dagen
nog een keer?
Er is een positief getest persoon in het gezin. Dit wil niet zeggen dat het kind besmet is geraakt. Het
kind gaat in quarantaine en daaruit zal blijken of het kind klachten gaat ontwikkelen of niet. Het kind
is op school geweest maar had geen klachten. Gemiddeld genomen duurt het 5-6 dagen voordat
iemand klachten ontwikkeld na besmet te zijn geraakt. Vaak zal iemand dus op tijd in quarantaine
zijn gegaan. Het virus zal dan dus niet ‘rondgaan’ op school.
Alleen als het kind op dag 1 of 2 van de quarantaine klachten ontwikkelt en zich laat testen en deze
uitslag is positief is het risico op besmettingen dusdanig dat wij hierop actie ondernemen. Uit het
bron- en contactonderzoek zal dit blijken. Alleen in die situatie moeten de klasgenoten in quarantaine
omdat het virus kan zijn verspreid. Het betreft de hele klas als er geen cohortering
(subgroepjes/bubbels) zijn gevormd in de klas.
Als het kind niet ziek wordt heeft er vanuit dit kind hoogstwaarschijnlijk geen besmetting plaats
kunnen vinden. Bij een kind dat zonder klachten positief getest wordt kijken wij niet verder terug dan

de dag van de testafname voor het vaststellen van de contacten. Dit in verband met het lagere risico
op besmetting. Het testen van de overige klasgenoten is niet nodig.
Bij tieners en volwassenen adviseren wij wel om direct te laten testen als huisgenoot of nauw contact.
Hier is kortdurend bij kinderen onder de 12 jaar ook sprake van geweest. Echter staat de belasting
van het vele testen niet in verhouding tot de mogelijke voordelen van het vroeg ontdekken van een
besmetting. Zo snel mogelijk testen bij klachten en het goed opvolgen van quarantaine-adviezen is
vele malen belangrijker.

- Hoe kan het zijn dat als een zusje van 6 jaar positief getest wordt de GGD adviseert het kindje van
2 jaar en 8 maanden niet te testen. Voor de kinderopvang is het dan lastig een keuze te maken hoe
hiermee om te gaan? Omdat er dus geen positieve testuitslag ligt van het jonge kindje. Je kan dan
alleen de ouders adviseren van een mogelijk positief kindje.
Dit is een specifiek geval en daarvoor is het nodig de inhoud van het betreffende dossier te
raadplegen. Het zou zo moeten zijn dat als een zusje van 6 jaar positief is, de rest van het gezin in
quarantaine gaat voor 10 dagen. Deze quarantaine begint pas na het laatste contact met het zusje
tijdens haar besmettelijke periode (dus wanneer het zusje 24 uur klachtenvrij is en 7 dagen na het
begin van de klachten).
Vanaf dag 5 mag worden getest met een PCR-test bij GGD Haaglanden. Indien er wordt gekozen om
niet te testen voor het kind van 2 jaar en 8 maanden moet het 10 dagen in quarantaine en mag
daarna naar de opvang mits het kind geen klachten heeft. Het kind mag alleen naar de opvang als het
geen klachten heeft omdat het een nauw contact is van het zusje van 6 jaar.
Als het kindje van 2 jaar en 8 maanden zelf klachten ontwikkelt of al met klachten aanwezig was op
de kinderopvang maar niet getest wordt is de situatie lastiger. Immers is het aannemelijk dat het
kindje ook corona heeft maar wordt het niet bewezen, ook vindt er geen bron- en contactonderzoek
plaats om dit uit te vragen. Het is dan vanuit de GGD niet mogelijk om ouders van andere kinderen te
informeren dat hun kind contact heeft gehad met een positief getest persoon. In deze situatie is het
advies om wel de ouders van de groep te informeren dat er vermoedelijk een kindje met corona
aanwezig is geweest. Zij kunnen dan zelf extra alert blijven op het ontstaan van klachten bij hun kind.
Of ouders kunnen ervoor kiezen om hun kind tijdelijk thuis te houden en niet naar de opvang te laten
gaan als zij het zekere voor het onzekere willen nemen.

- Het testen van kinderen is een grote drempel voor het grootste deel van mijn ouders. Teststraat
niet bereikbaar met OV, grote afstand, ouders kunnen daar niet naar toe? Is het mogelijk dit
dichterbij te organiseren als er een uitbraak is.
GGD Haaglanden heeft momenteel 11 testlocaties. Deze locaties zijn verspreid over de regio
waardoor de reistijd wordt beperkt. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan er bij een burger thuis een
test worden afgenomen (bijvoorbeeld bij hoge leeftijd, slechte mobiliteit en geen alternatief transport
beschikbaar). Vooralsnog is het niet mogelijk testafspraken te maken bij bijvoorbeeld een mobiele
unit.
Voor verdere en actuele informatie: GGD Haaglanden - Testen op het coronavirus (COVID-19).

- Klopt het dat er nog geen sabbeltest/speekselwat in gebruik is bij GGD Haaglanden?
Dit klopt, er is besloten om deze niet in gebruik te nemen vanwege zowel problemen met de afname
bij kinderen als logistieke uitdagingen op de teststraat en op het ontvangend laboratorium.
Voor verdere en actuele informatie: https://lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/aanvullend.

- Ouders willen een kind niet laten testen, zeker de jonge kinderen. Wat dan? Tien dagen
quarantaine en verder geen extra advies?
Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur
volledig klachtenvrij is (met een maximum van 7 dagen na de 1e ziektedag in het geval van
aanhoudende milde klachten). Daarna mogen kinderen met milde klachten weer naar kinderopvang
of school, tenzij er nog een quarantaine-advies geldt. Een ouder kan niet verplicht worden om het
kind te laten testen.
Voor verdere en actuele informatie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen.

- Waarom staat er dat wanneer je een ziek kind niet laat testen, je na 7 dagen (bij milde klachten)
weer naar school kan. Waarom is het hier niet 10 dagen.
Kinderen hebben veel vaker andere infectieziekten dan corona (lees: andere luchtwegvirussen of
kinderziektes waar zij koorts van krijgen). Als zij klachten krijgen is de kans op corona dus al kleiner.
Ook hebben zij vaak milde klachten, als het toch corona zou zijn zonder dat we dit testen, is de kans
dat zij na 7 dagen nog besmettelijk zouden zijn zeer gering. Vooral bij langdurige klachten is de kans
dat het iets anders is dan corona maar bijvoorbeeld hooikoorts ook groter. Maar het is dus wel
belangrijk dat ze 7 dagen thuis blijven.
De 10 dagen die gekozen worden voor quarantaine hebben betrekking op de incubatietijd van het
virus. Het kan 14 dagen duren voordat het virus klachten veroorzaakt na besmetting, maar bij 99%
van de besmettingen is dit binnen 10 dagen.
Voor verdere en actuele informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen.

- Wanneer komt er een kindvriendelijke test binnen Haaglanden?
Binnen GGD Haaglanden wordt er ‘kindgericht’ getest. Dat wil zeggen dat er speciale maatregelen
getroffen worden als er een kind getest wordt op de teststraat. Dit gebeurt alleen in specifieke
teststraten die hierop ingericht zijn. Er wordt extra tijd genomen en kind en ouder/verzorger krijgen
een speciale behandeling. Ook krijgen ze een beloning na afname van de test. De afname van de
keelneusuitstrijk wordt hierdoor niet leuker gemaakt, maar de ervaring wel. In de praktijk gaat dit
vrijwel altijd goed. Als er betrouwbare testen beschikbaar komen die minder vervelend zijn qua
afname zullen deze uiteraard geëvalueerd gaan worden en mogelijk in gebruik genomen worden bij
GGD Haaglanden.
Voor verdere en actuele informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/testen/kind-testen-op-corona.

- Wij vinden dat een corona test traumatisch kan zijn voor kinderen. Kan er geen blaastest komen?
Het afnemen van een test duurt heel kort, minder dan een minuut. Op de testlocaties zijn speciale
personen aanwezig die ervaren zijn in het afnemen van een test bij een kind. De voorbereiding voor
het kind op de test is belangrijk. Geef aan dat het belangrijk is dat de test wordt afgenomen en dat
het snel voorbij is. De test kan in de auto maar ook daarbuiten worden afgenomen.
Een blaastest voor het coronavirus is nog niet gevalideerd door het RIVM. De GGD maakt alleen
gebruik van gevalideerde testen.
Voor verdere en actuele informatie: https://lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/aanvullend.

- Zijn sneltesten voldoende betrouwbaar? Sommige ouders kiezen hiervoor zodat hun kind zo snel
mogelijk weer naar school kan.
Door het RIVM gevalideerde sneltesten zijn voldoende betrouwbaar voor het testen bij klachten en
testen tijdens quarantaine. Wel is dit afhankelijk van de doelgroep (bv. zorgmedewerkers die veel
contact hebben met kwetsbaren krijgen het advies zich altijd nog met PCR te laten testen na een
negatieve sneltest). De kans op een fout-negatieve uitslag (dus wel corona maar negatieve
testuitslag) is bij een sneltest iets hoger in vergelijking met een PCR-test. Met name bij mensen met
geringe klachten (‘weinig virusdeeltjes’). Maar andere voordelen van de sneltest kunnen hiervoor
compenseren (namelijk hoge snelheid en laagdrempeligheid waardoor de testbereidheid onder
ouders positief beïnvloed wordt). Een test is altijd beter dan geen test!
Wij vinden echter dat, vooral als het om kinderen gaat, je bij voorkeur eenmalig de meest
betrouwbare test af moet nemen in plaats van risico lopen een minder betrouwbare test te moeten
herhalen. Daardoor zou een kind uiteindelijk meerdere keren getest moeten worden.
Voor verdere en actuele informatie: https://lci.rivm.nl/antigeensneltesten.

- Na een negatieve test, maar kinderen hebben nog wel klachten, mogen ze dan gewoon naar
school?
Ja, kinderen mogen met klachten, na een negatieve testuitslag naar school. Mochten de klachten
toenemen of er nieuwe klachten ontstaan dan is wel het dringende advies nogmaals te testen en in
afwachting van het resultaat in quarantaine te gaan.
Voor verdere en actuele informatie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen.

- Klopt het dan een medewerker die positief getest is binnen 8 weken sneller een foutieve test
heeft met een positieve uitslag?
Iemand die eerder positief getest is kan binnen 8 weken weer een positieve test krijgen omdat er
virusresten opgepikt kunnen worden door de test. In feite is de test dus niet wéér positief maar nóg
positief. Er moet dan uitgebreider onderzocht worden of er toch sprake kan zijn van een nieuwe
besmetting of er een andere ziekte dan corona speelt die bij de tweede test eventuele klachten
veroorzaakt.
Voor verdere en actuele informatie: https://lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/aanvullend.

- En als je nog geen positieve uitslag hebt maar wel klachten? Ga je dan in isolatie of quarantaine?
In feite ga je dan in ‘voorlopige’ isolatie in afwachting van de testuitslag, dus je blijft thuis en probeert
zo min mogelijk contact te hebben met huisgenoten. Ook is het zo dat bij koorts en/of benauwdheid
in afwachting van de testuitslag jouw huisgenoten ook het advies krijgen om thuis te blijven. Als de
testuitslag positief is blijf je in isolatie en wordt het bron- en contactonderzoek verricht, als de
testuitslag negatief is mag je uit de ‘voorlopige’ isolatie.
Voor verdere en actuele informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/testen.

- Testadvies: hele jonge kinderen niet. Iets ouder wel. Wat is 'iets’ ouder?
Kinderen onder de 3 maanden testen wij niet. Als er sprake is van milde klachten adviseren wij om het
kind 7 dagen thuis te houden, in de praktijk heeft de moeder dan ook vaak nog zwangerschapsverlof
en geeft dit weinig problemen. Als er sprake is van ernstigere klachten zoals koorts verwijzen wij de
ouders naar de huisarts.

- Wij op school doen op dag 5 een sneltest en pcr. Als de uitslag van de sneltest negatief is mag je
dan die dag weer aan het werk of wacht je op de pcr uitslag die vaak later komt, waardoor je dag 6
gaat werken?
Door het RIVM wordt aangegeven dat gevalideerde sneltesten gebruikt mogen worden om te testen
op dag 5 om eerder quarantaine te kunnen beëindigen. Er hoeft dan geen PCR-test aanvullend
verricht te worden. Wordt dit toch gedaan zal er bij een positieve uitslag alsnog een advies tot isolatie
volgen. In feite mag dus na de sneltest de quarantaine voortijdig beëindigd worden.
Wel is het normaliter gebruik in de medische wereld om in afwachting van een andere (zwaarder
wegende) testuitslag te wachten tot deze ook bekend is alvorens actie te ondernemen.
Als je eerst een sneltest doet en vervolgens een PCR om te bevestigen zijn de gevolgen als volgt:
- bij een negatieve PCR-test gebeurt er niks.
- bij een positieve test ben je ten onrechte al een dag eerder uit quarantaine gegaan.
Wel is het zo dat je dan voordeel hebt over het verrichten van alleen de sneltest, doordat de overige
dagen wel nog quarantaine gevolgd gaat worden terwijl dit bij alleen de sneltest niet het geval zou zijn
geweest.

Voor verdere en actuele informatie: https://lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/aanvullend.

- Hoelang kan iemand die Corona heeft doorgemaakt positief getest worden, ook nadat de
klachten allang verdwenen zijn?
Middels een reguliere PCR-test kan er ongeveer tot 8 weken na een eerder doorgemaakte episode van
corona nog restvirus (‘dode virusdeeltjes’) gevonden worden. Bij het merendeel van de mensen met
milde klachten zal na 4 weken de test al niet meer positief zijn.

Als er binnen 8 weken na een eerder doorgemaakte episode van corona nieuwe klachten ontstaan
hoeft er vaak niet opnieuw getest te worden op corona, maar hier gelden wel uitzonderingen voor. In
dit geval is het advies om met de GGD te overleggen over wat te doen.
Voor verdere en actuele informatie zie: https://lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/aanvullend en
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19.

Thema 5: vaccineren.
- Zijn er nog bijzondere acties die ondernomen moeten worden als er een kind op de groep is dat
niet is ingeënt?
Vooralsnog worden in Nederland kinderen niet gevaccineerd tegen het coronavirus. Vanaf 18 jaar
komen burgers in aanmerking voor een vaccinatie tegen het coronavirus.
Voor verdere informatie: vaccinatiestrategie.pdf.

Hoe gaan we om met medewerkers die zich t.z.t. niet willen laten vaccineren?
In Nederland is het niet verplicht om je te laten vaccineren. Het recht op onaantastbaarheid van het
lichaam is vastgelegd in de Nederlandse grondwet en van grote waarde. Het gevaar van corona is ook
niet dusdanig dat vaccinatie onder dwang ooit gerechtvaardigd zal worden. Het belang van
vaccineren kan worden toegelicht door uit te leggen dat door vaccinatie je jezelf en anderen (met
name kwetsbaren) beschermt tegen de negatieve gevolgen van corona.
Voor verdere en actuele informatie:
https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvkl1oucfq6v2/vgrnblu821m2.

Thema 6: jeugdgezondheidszorg.
- Indien JGZ een melding krijgt over de school met een coronabesmetting. Wat doen zijn met
die info?
De JGZ professionals in Den Haag hebben de instructie gekregen om bij een melding contact te
leggen met hun school om te informeren of JGZ ondersteuning kan bieden aan de school of ouders.
Dit gebeurt vooral bij een eerste melding of als er veel onrust is (ook dit meldt het SKOT aan JGZ).
Of dit bij JGZ ZHW ook zo is kunnen wij niet aangeven. Wel is bekend dat JGZ ZHW op de hoogte wil
zijn als klassen in quarantaine zitten, omdat zij in bepaalde groepen onderzoeken op school uitvoeren
en dan moeten weten of ze wel naar school moeten komen.

- Een leerling uit groep 8 woont thuis met onder andere zijn zieke oma. Hij komt niet naar
school. Ik begrijp dit maar hij mist veel. Kunnen wij hier iets mee.
JGZ kan in zo’n geval, met toestemming, contact opnemen met het gezin en het risico helpen
inschatten. Desnoods door met de behandelaar van oma in contact te treden. Dit kan natuurlijk alleen
met toestemming. Op die manier kan een onderbouwd advies worden gegeven.

- Geldt dat ook voor kinderopvang wanneer ouders niet in gesprek willen?
Dat is lastig. Kinderopvang is i.t.t. school niet verplicht, dus een gesprek kun je dan niet afdwingen
helaas.

- Ik ben benieuwd of JGZ Zuid Holland west op dezelfde manier in gesprek gaat met school en
ouders zoals JGZ Den Haag.
Dat is ons niet duidelijk. Het advies is om contact te zoeken met JGZ ZHW: 088-0549999
of info@jgzzhw.nl.

Thema 7: leerplicht.
- Wat als ouders helemaal niet openstaan voor een gesprek over het weer naar school gaan? Niet
met school en ook niet met JGZ?

Vraag: Wat als ouders helemaal niet openstaan voor een gesprek over het weer naar school
gaan? Niet met school en ook niet met JGZ?
Antwoord:

Het gesprek met ouders staat voorop. Als ouders hier niet voor open staan en de leerling blijft afwezig,
doet school een melding van ongeoorloofd verzuim (verplicht vanaf 16 uur in 4 weken; mag eerder bij
zorgen). Het is belangrijk dat school deze melding volledig invult. De leerplichtambtenaar besluit op
basis van de informatie in de melding namelijk of er een kennisgevingsbrief aan ouders wordt
gestuurd of dat ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. In dit geval ligt uitnodiging voor een
gesprek voor de hand. In dit gesprek bespreekt de leerplichtambtenaar de situatie met de ouders en
gaat hij/zij na of er sprake is van achterliggende problematiek. Op basis van deze informatie bepaalt
de leerplichtambtenaar wat de vervolgstappen zullen zijn. De leerplichtambtenaar koppelt dit terug
naar school. De vervolgstappen hangen af van de specifieke situatie.
Overigens kan school bij twijfel over welke procedure moet worden gevolgd altijd advies vragen aan
de leerplichtambtenaar.

Thema 8: hygiëne.
- Vanuit de GGD is er sterke voorkeur voor handen wassen in plaats van handdesinfectie. Fijn dat
dit wordt uitgesproken, maar helaas is er zoveel desinfectie overal, dat dit moeilijk is om iedereen
te laten geloven. Waarom zie je overal desinfectie in supermarkten, externe plekken, e.d.?
Je ziet het zoveel omdat het een veilig gevoel geeft en handen wassen met water en zeep te "simpel"
is bij zo'n enorme pandemie... Zoals uitgelegd is dat schijnveiligheid. Je moet weten welk middel je
moet gebruiken en hoe lang het in moet werken. Verder is de juiste methode erg belangrijk en werkt
het niet op vieze of plakkerige handen (en dat is al snel). En vooral is het effect maar van korte duur,
zodra je weer iets aangeraakt hebt is het effect weg. Maar bovenal is de verspreidingsweg van mens
tot mens, via druppeltjes, en speelt overdracht via voorwerpen en oppervlakken een zeer geringe rol.
Dat wetende moet ook gedacht worden aan de nadelen, zoals giftigheid en (dreigende) resistentie
van bacteriën voor deze middelen en zelfs resistentie voor antibiotica (medicijnen tegen bacteriën).

- Als je het pand betreedt kan je niet je handen wassen met water en zeep. Wat dan te doen?
Specifiek ook voor ouders die een kindje komen brengen in de KDV.
In het protocol voor de kinderopvang van BOINK staat niet dat ouders de handen moeten
desinfecteren. Dat heeft ook geen enkele zin, raken zij b.v. andere kinderen aan of medewerkers? Ze
geven volgens het protocol de kinderen op een veilige manier over. Verder: schijnveiligheid, zie
bovenstaande antwoord.
Wel staat in het protocol: reinig je handen met water en zeep. Zo kun je ziektewekkers verwijderen.
Handenwassen werkt het beste bij de preventie van besmetting. Wees terughoudend met het gebruik
van handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege het gevaar van vergiftiging door inname van deze
middelen.
Voor verdere en actuele informatie zie: https://www.boink.info/nieuws/protocol-kinderopvang-

corona-vernieuwd.

- Op alle vaccinatielocaties wordt bij alle mensen de handen ingespoten met desinfectiemiddel.
Waarom doet de GGD dit dan?
Dit is een terechte vraag en dit is reeds onder de aandacht gebracht door de deskundige
infectiepreventie. Waarschijnlijk gaat het hier wel om dispensers en worden de handen niet
‘ingespoten’.
Vermoedelijk heeft dit te maken met de beperkingen van de vaccinatielocaties en gebrek aan
complete infrastructuur. Ook hier geldt dat het de voorkeur verdient om de handen te wassen in
plaats van te desinfecteren. Iemand die gevaccineerd wordt zit niet aan andere mensen of
voorwerpen. Wellicht zult u dit beeld op de vaccinatielocaties in de nabije toekomst zien veranderen.

- Er werd aangegeven dat de poster over handen wassen te vinden is op WHO.int maar waar dan
precies?
Het is nog eenvoudiger te vinden op de site van het RIVM:
https://www.rivm.nl/documenten/lchv/instructies-handen-wassen.

