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Protocol kinderopvang & COVID-19 
Actuele versie 03-09-2020 
 
Bij de Engeltjes staat gezondheid, hygiëne en veiligheid van kinderen, ouders en onze medewerker voorop!  
De kinderopvang kent uiteraard strikte hygiënevoorschriften. Wij volgen zorgvuldig ons vaste hygiëneprotocol, 
waarvan een deel is opgenomen in dit protocol. Om besmetting van de COVID-19 (coronavirus) te voorkomen 
volgen wij de extra voorschriften van het RIVM en houden ons aan de maatregelen van het ministerie rondom de 
COVID-19. 
 
Dit protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke 
Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW. Het protocol dient als 
handreiking voor de kinderopvangsector bij het werken in tijden van COVID-19 en vormt een vertaling van de 
richtlijnen van het RIVM naar de specifieke situatie van de kinderopvang. In het protocol wordt ingegaan op 
een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden dient te worden. 
Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaring uit de praktijk.  
 
In het geval van een uitbraak volgen wij de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Wij volgen de ontwikkelingen van 
het coronavirus op de voet. Zodra de overheid aanvullende maatregelen voorschrijft informeren wij het personeel 
en ouders hierover.  
 
Algemene noties vooraf  
1. Tussen (pedagogisch) medewerkers onderling en tussen (pedagogisch) medewerkers/gastouders en ouders 

moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. Pas zo nodig de beschikbare ruimtes op de locatie hierop 
aan.  

2. Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene gebracht. Informatie over een 
kind kan via digitale weg of telefonisch worden gedeeld.  

3. De locaties organiseren de breng- en ophaalmomenten zo dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. 
Denk hierbij aan looproutes, eenrichtingsroutes en het maken van afspraken met ouders over breng- en 
haaltijden om piekmomenten te voorkomen.  

4. In de kinderopvang gelden de kwaliteitseisen zoals opgenomen in de Wet kinderopvang. Vanuit GGD GHOR 
NL is er een werkwijze opgesteld met adviezen voor GGD’en over hoe te handelen bij overmacht situaties 
als gevolg van corona. 

5. In de kinderopvang is men gewend om te werken volgens (bestaande) strikte hygiëne richtlijnen van het 
RIVM. Ook is er een RIVM-richtlijn Binnen- en buitenmilieu voor de kinderopvang waarin o.a. adviezen over 
luchten en ventileren zijn opgenomen. 

6. Bespreek de concrete maatregelen en acties die voor de opvanglocatie worden opgesteld met de 
oudercommissie en/of ouders. Op de buitenschoolse opvang met kinderen van 4 jaar of ouder, kan dit ook 
met kinderen worden besproken. Kinderen jonger dan vier jaar kunnen spelenderwijs leren omgaan met 
maatregelen, zoals handen goed leren wassen en hoesten in de elleboog.  

7. BSO locaties stemmen de locatie specifieke maatregelen en acties af met betrokken basisscholen en andere 
relevante partijen (bijvoorbeeld sportverenigingen). 

 
Communicatie  
1. De verschillende brancheorganisaties communiceren naar hun achterban. Er zijn door branchepartijen 

gezamenlijk reeds posters ontwikkeld voor hygiëne en het houden van afstand in de opvang.  
2. Kinderopvanglocaties communiceren naar de ouders en kinderen over de algemene en vooral ook over de 

locatie specifieke maatregelen. Het is, juist ook voor de kinderen, belangrijk dat de nieuwe regels helder en 
voorspelbaar zijn.  

3. Hang deze informatie op in alle locaties en communiceer het via mail en andere communicatiemiddelen, 
zoals ouder-apps.  

4. Informeer ouders/OC en kinderen vooraf over dit protocol (en toekomstige aanpassingen daarvan) zodat 
dit duidelijk is.  

5. De Rijksoverheid communiceert over dit protocol via www.rijksoverheid.nl en 
www.veranderingenkinderopvang.nl  
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1. Algemene RIVM richtlijn 
1.1 Veiligheidsrisico’s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe richtlijn RIVM is het uitgangspunt, aangepast voor de 
kinderopvangsetting. 
 
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 
§ Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te 

worden. 
§ Tussen personeelsleden en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand 

bewaard worden.  
§ Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard 

worden  
§ Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand 

bewaard worden. 
 
Voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool 
geldt dat zij bij een neusverkoudheid naar de kinderopvang mogen, 
behalve:        

- als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;        
- als het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19; 
- als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of 

last van benauwdheid heeft. 
 
Voor kinderen in groep 3 en hoger gelden de normale regels voor 
thuisblijven:       

- bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19: 
- verkoudheidsklachten; 
- hoesten; 
- koorts (vanaf 38 graden Celsius); 
- benauwdheid; 
- plotseling verlies van reuk of smaak; 
- een combinatie van bovenstaande.  
- als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of 

last van benauwdheid heeft. 
 
Het RIVM heeft een handreiking bij neusverkouden kinderen opgesteld. De 
handreiking wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en 
inzichten. 
 
Let daarbij op:  

- Vraag bij binnenkomst aan ouders of het kind klachten heeft.  
- Als een kind gedurende de dag klachten ontwikkeld, gaat het kind naar 

huis.  
- Bij twijfel gaat het kind naar huis. 

 
1.2 Fysiek contact: 

 
 

§ Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. 
§ Alle medewerkers en kinderen wassen de handen conform de richtlijn 

frequent en met water en zeep gedurende ten minste 20 sec.  
§ Geen handen schudden. 
§ Hoesten/niezen in de elleboog. 
§ Niet aan je gezicht zitten. 

1.3 Hygiënemaatregelen: Kinderopvang Engeltjes draagt zorg voor dat de algemene 
hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Denk 
hierbij aan: 
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Op iedere locatie en in iedere groep  
§ Zeep 
§ Papieren handdoekjes 

 
De locatiemanager en de assistent manager zijn verantwoordelijk voor de 
uitvoering van deze hygiënemaatregelen. 
 
Wees terughoudend met het gebruik van handdesinfectiemiddelen bij 
kinderen vanwege het gevaar van vergiftiging door inname van deze middelen. 
Handenwassen voldoet bij de preventie van besmetting. 
 
Maak extra vaak de materialen schoon waar personeel en kinderen gebruik 
van maken en de plekken die vaak aangeraakt worden (hotspots). 
§ Hotspots zijn plekken die op een dag veel worden aangeraakt zoals: 

deurklinken, lichtschakelaars, armleuningen, tablets, telefoons, pennen 
enz. Zorg dat hotspots meerdere keren per dag worden schoongemaakt 
met een allesreiniger. Alleen bij verdenking van coronabesmetting moet 
je ook desinfecteren (kleine oppervlakten met alcohol 70%: GEEN 
DETTOL). 

§ Gebruik voor de schoonmaak van speel- en beddengoed de standaard 
richtlijnen van het RIVM. Besteed hierbij extra aandacht aan:  
- De schoonmaak van het speelgoed. 
- Geef jonge kinderen die nog vaak dingen in de mond stoppen zoveel 

mogelijk eigen speelgoed en zorg dat dit minimaal dagelijks wordt 
schoongemaakt. 

§ Een of meerdere personeelsleden moeten verantwoordelijk worden 
gesteld voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen. 

1.4 Afstand personeel: Houdt altijd 1,5 meter afstand tussen personeelsleden onderling. 

1.5 Thuisblijfregels – 
gezondheid kinderen 

Kinderopvang Engeltjes past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. 
 
Vanaf 1 juni kan iedereen in Nederland met klachten getest worden door de 
GGD. Zie voor het testbeleid https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen  
 
Het RIVM heeft een handreiking opgesteld bij neusverkouden kinderen. Zie 
voor deze handreiking https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen   
 
Kinderen van 0-4 jaar en kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool mogen 
met een neusverkoudheid naar de kinderopvang, behalve:  

- als zij koorts (vanaf 38 graden) of andere klachten passend bij 
COVID19 hebben;  

- als er iemand in het huishouden van het kind is met koorts (vanaf 38 
graden) en/of benauwdheid en er is nog geen negatieve testuitslag. 

§ Als een school niet met reguliere klasindeling werkt, geldt de 
leeftijdsgrens t/m 6 jaar, ook voor de BSO.  

 
Kinderen vanaf groep 3 met de volgende klachten blijven thuis: 

- Neusverkoudheid;  
- Loopneus;  
- Niezen;  
- Keelpijn; 
- Hoesten;  
- Verhoging tot 38 graden Celsius of koorts (38 graden Celsius of hoger)  
- Plotseling verlies van reuk of smaak 

§ Als een school niet met reguliere klasindeling werkt, geldt de 
leeftijdsgrens t/m 6 jaar, ook voor de BSO.  
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Algemene maatregelen voor alle leeftijden 
§ Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten 

meer hebben of een negatieve testuitslag hebben en naast 
verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn. 

§ Als iemand in het huishouden van het kind koorts (38 graden Celsius of 
hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft blijft het kind thuis. 

§ Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en 
negatief, of als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen 
weer naar de opvang. 

§ Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en 
positief, moeten kinderen wachten tot die persoon 24 uur klachten vrij is 
en dan 10 extra dagen thuisblijven. 

§ Als een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft 
en dit een herkenbaar beeld is, dan kan het kind na overleg tussen ouder 
en houder naar de opvang. Bij twijfel of als de klachten veranderen moet 
het kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of het bekende 
klachtenpatroon is teruggekeerd. Het RIVM heeft een handreiking 
opgesteld en de lokale GGD kan advies geven in specifieke situaties, zie 
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen 

§ In het geval van (verdenking van) coronavirus meldt de 
kinderopvangorganisatie het bij de GGD afdeling infectieziektebestrijding 
als er 3 of meer kinderen in een groep zijn met klachten van 
neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts. Zo nodig kan de 
kinderopvangorganisatie ook contact opnemen met de GGD als een kind 
langdurig klachten houdt en daardoor niet naar de kinderopvanglocatie 
mag komen. De GGD stelt vervolgens onderzoek in en neemt zo nodig – 
met toestemming van de ouders – testen af. Zie hiervoor het RIVM-
testbeleid: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen  
Zie ook: https://lci.rivm.nl/handreiking-uitbraakonderzoek-covid-19-op-
kindercentra-en-basisscholen  

§ Voor ouders en kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met 
een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het 
dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Dit 
geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of 
rood. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt als uitzondering dat zij wel 
naar de kinderopvang, naar school en sport mogen, tenzij zij corona-
gerelateerde klachten hebben of een huisgenoot met koorts en/of 
benauwdheid. Ouders mogen hun kinderen echter tijdens hun eigen 10 
dagen thuisquarantaine niet brengen of halen.  

 
1.6 Thuisblijfregels – 

gezondheid personeel 
Werken in de kinderopvang valt onder één van de cruciale beroepen. Hiervoor 
gelden de volgende richtlijnen van het RIVM:  
 
§ Iedereen in Nederland kan zich met corona-gerelateerde klachten laten 

testen. Het gaat om (milde) klachten als: 
- Hoesten; 
- Neusverkoudheid; 
- Loopneus; 
- Niezen; 
- Keelpijn; 
- Verhoging of koorts (vanaf 38 graden); 
- Plotseling verlies van reuk of smaak. 

§ U hoeft niet eerst naar een (bedrijfs)arts voor een doorverwijzing; u kunt 
rechtstreeks een afspraak maken bij de GGD. Zie voor meer informatie: 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen  
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§ Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis.  
- Indien de test negatief is, kan de medewerker weer aan het werk 

met in achtneming van algemene hygiënemaatregelen. 
- Indien de test positief is, moet de medewerker ten minste 7 dagen 

thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24 
uur helemaal weg zijn, mag de medewerker weer aan het werk.  

§ In het geval dat een medewerker (in overleg met de 
bedrijfsarts/behandelend arts) besluit om niet getest te worden, mag de 
medewerker weer aan het werk als zij tenminste 24 uur klachtenvrij is. 

§ Als iemand in het huishouden van het personeelslid koorts (38°C of 
hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft blijft het personeelslid thuis.  

§ Als de testuitslag negatief is of als iedereen binnen het huishouden 24 
uur geen klachten heeft, mag het personeelslid weer naar het werk. 

§ Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-
19 en een positieve uitslag heeft, moet het personeelslid wachten tot die 
persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 extra dagen thuisblijven. 

§ Personeelsleden die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst1), 
kunnen niet worden verplicht te werken op de groep. In overleg met de 
bedrijfsarts/behandelaar kan besloten worden om andere 
werkzaamheden te doen vanuit huis of (elders) op de locatie of om op de 
groep te werken waarbij zoveel als mogelijk wordt gelet op het houden 
van 1,5 meter afstand tot volwassenen én kinderen en op hygiëne. 

§ Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen (conform 
de RIVM lijst), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep en 
gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op 
de locatie of om op de groep te werken waarbij zoveel als mogelijk wordt 
gelet op het houden van 1,5 meter afstand tot volwassenen én kinderen 
en op hygiëne. De werknemer gaat hierover in overleg met 
bedrijfsarts/behandelaar.  

§ Personeelsleden die zwanger zijn voeren vanaf het laatste trimester 
(vanaf week 28) alleen werkzaamheden uit waarbij het lukt om 1,5 meter 
afstand van anderen (zowel kinderen als volwassenen) te houden. De 
werknemer/gastouder gaat hierover in overleg met de 
bedrijfsarts/behandelaar.  

§ Voor personeelsleden die terugkeren uit een land of gebied met een 
oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende 
advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook 
als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood. 
 

 
2. Dagopvang 

2.1 Algemeen Vanaf 11 mei mogen kinderen van 0-4 naar de dagopvang.  
2.2 Breng- en haalmomenten, 

contact ouders 
 

De onderstaande richtlijnen wijken af van hetgeen wat we gewend zijn, maar 
het is van groot belang om de richtlijnen zorgvuldig naleven t.b.v. een gezonde 
en veilige omgeving voor kinderen en medewerkers.   

1. Een warme en vertrouwde relatie met de pedagogisch medewerker zal 
net als altijd hierbij centraal staan!  

2. De emotionele veiligheid dient bovenal te worden gewaarborgd! 
 
Haal- en brengmomenten zijn kort en hou 1,5 meter afstand van ouders.  
§ Draag de kinderen over bij de deur van de groep in plaats van in de 

groep. Hierdoor hoeven ouders niet in de groepsruimte te komen en zo 
behoud je 1,5 meter afstand tussen volwassenen en zijn de 
haalmomenten kort.   

 
1 https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#risicogroepen  
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§ Laat kinderen door één volwassene brengen, dus zonder extra 
volwassenen of kinderen, die daar geen opvang gebruiken. 

§ Informatie over een kind kan via het ouderportaal of telefonisch om dit 
niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen.  

 
Ouders die vanwege klachten die passen bij het coronavirus en het wachten op 
de testuitslag thuis moeten blijven, mogen hun kinderen niet zelf brengen of 
halen.  
 
Beperk het contact tussen kinderen uit verschillende groepen, tussen kinderen 
en ouders en tussen ouders onderling zoveel mogelijk. Denk hierbij aan: 
§ Per groep mag er maximaal 1 ouder tegelijk naar de groep komen; 
§ Een ouder belt aan op de groep. De pedagogisch medewerker geeft via 

de intercom aan of de ouder kan doorlopen of dat hij/zij even buiten 
moet wachten, omdat er een andere ouder binnen is. 

§ Wanneer een ouder klaar is met de overdracht en het pand wil verlaten, 
dan mag de andere ouder van dezelfde groep naar binnen komen.   

§ Het aanbrengen van lijnen voor de hoofdingang waarachter ouders 
moeten wachten.  

§ Om de breng- en haalmomenten zo goed mogelijk te laten verlopen zal 
het kind vlak voor de ophaaltijd worden aangekleed, zodat ouder niet te 
lang binnen hoeft te wachten en snel het pand kan verlaten. 

§ Let op dat ouders (buiten) ook 1,5 meter afstand houden. 
 
Communiceren via de intercom: 
Informeer de ouder correct en duidelijk over de situatie! 
§ Wanneer ouder 1 binnen staat en er belt een 2e ouder aan voor dezelfde 

groep, moet de pedagogisch medewerker via de intercom aangeven dat 
ouder 2 even buiten moet wachten totdat ouder 1 het pand heeft 
verlaten.    

§ Wanneer het kind is overgedragen en een kort overdracht is gedaan, 
verzoek je de ouder om het pand te verlaten, zodat de volgende ouder 
naar binnen kan komen.   

 
Voorbeeld 1: Twee ouders van twee kinderen uit de Gele groep komen 
tegelijkertijd aan op de locatie. In dit geval mag er maximaal 1 ouder naar de 
Gele groep gaan. De andere ouder wacht buiten voor de hoofdingang. 
Wanneer de ene ouder zijn kind heeft opgehaald en het pand heeft verlaten, 
mag de andere ouder naar binnen gaan.   

 
Voorbeeld 2: Twee ouders van twee kinderen uit verschillende groepen komen 
tegelijkertijd aan op de locatie. In dit geval mogen beide ouders doorlopen aan 
de betreffende groep. Denk hierbij aan 1,5 meter afstand.    

 
Voorbeeld 3: Een ouder komt zijn kind brengen- of ophalen. Als er op dat 
moment een andere ouder voor de groep staat, moet deze ouder voor de 
hoofdingang wachten. Op het moment dat de ouder het pand verlaat, mag 
deze ouder naar de groep lopen.  
Overdracht van het jonge kind: 
§ De overdracht van het (jonge) kind van ouder naar pedagogisch 

medewerker kan plaatsvinden met inachtneming van de 1,5 meter 
afstand. Bijv. door een ouder het kind in een Maxi-Cosi, in een 
wipstoeltje of op een speelkleed te laten zitten/neer te leggen en afstand 
te nemen zodat de pedagogisch medewerker het kind kan oppakken.  

De emotionele veiligheid dient bovenal te worden gewaarborgd! 
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2.3 Tijdens de opvang 
 

§ Tussen personeel en kinderen is het niet nodig om 1,5 meter afstand in 
acht te nemen. 

§ Zorg dat de binnen- en buitenruimte waar de opvang plaatsvindt het 
toelaat om 1,5 meter afstand te bewaren tussen volwassenen. Denk 
hierbij bijv. aan de inrichting van de ruimte of door activiteiten in 
groepjes (onder begeleiding van 1 pedagogisch medewerker) te doen. 

§ Houd voldoende afstand bij contactmomenten met medewerkers 
onderling en met ouders. Let hier extra op bij drukke(re) breng- en 
haalmomenten. 

 
 

3. Buitenschoolse opvang  

3.1  Algemeen Vanaf 8 juni gaan alle kinderen van 4-12 weer volledig naar de basisschool en 
op reguliere contractdagen naar de buitenschoolse opvang. 

3.2 Breng- en haalmomenten, 
contact ouders 

Haal- en brengmomenten zijn kort en hou 1,5 meter afstand van ouders.  
§ Draag de kinderen over bij de deur van de groep in plaats van in de 

groep. Hierdoor hoeven ouders niet in de groepsruimte te komen en zo 
behoud je 1,5 meter afstand tussen volwassenen en zijn de 
haalmomenten kort.   

§ Laat kinderen door één volwassene brengen, dus zonder extra 
volwassenen of kinderen, die daar geen opvang gebruiken. 

§ Informatie over een kind kan via het ouderportaal of telefonisch om dit 
niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen.  

§ Kinderen onder begeleiding van de pedagogisch medewerker buiten 
laten ophalen; 

§ Let op dat ouders buiten ook 1,5 meter afstand houden. 
 

Ouders die vanwege klachten die passen bij het coronavirus en het wachten op 
de testuitslag thuis moeten blijven, mogen hun kinderen niet zelf brengen of 
halen.  
 
Beperk het contact tussen kinderen uit verschillende groepen, tussen kinderen 
en ouders en tussen ouders onderling zoveel mogelijk. Denk hierbij aan: 
§ Per groep mag er maximaal 1 ouder tegelijk naar de groep komen; 
§ Een ouder belt aan op de groep. De pedagogisch medewerker opent de 

deur als er op dat moment geen andere ouder voor de groep staat.    
§ Wanneer een ouder het pand heeft verlaten mag de andere ouder van 

dezelfde groep naar binnen komen.   
§ Het aanbrengen van lijnen voor de hoofdingang waarachter ouders 

moeten wachten.  
§ Om de breng- en haalmomenten zo goed mogelijk te laten verlopen zal 

het kind vlak voor de ophaaltijd worden aangekleed, zodat ouder niet te 
lang binnen hoeft te wachten en snel het pand kan verlaten. 

 
Communiceren via de intercom: 
Informeer de ouder correct en duidelijk over de situatie! 
§ Wanneer ouder 1 binnen staat en er belt een 2e ouder aan voor dezelfde 

groep, moet de pedagogisch medewerker via de intercom aangeven dat 
ouder 2 even buiten moet wachten totdat ouder 1 het pand heeft 
verlaten.    

§ Wanneer het kind is overgedragen en een kort overdracht is gedaan, 
verzoek je de ouder om het pand te verlaten, zodat de volgende ouder 
naar binnen kan komen.   

 
Voorbeeld 1: Twee ouders van twee kinderen uit de Gele groep komen 
tegelijkertijd aan op de locatie. In dit geval mag er maximaal 1 ouder naar de 
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Gele groep gaan. De andere ouder wacht buiten voor de hoofdingang. 
Wanneer de ene ouder zijn kind heeft opgehaald en het pand heeft verlaten, 
mag de andere ouder naar binnen gaan.   

 
Voorbeeld 2: Twee ouders van twee kinderen uit verschillende groepen komen 
tegelijkertijd aan op de locatie. In dit geval mogen beide ouders doorlopen aan 
de betreffende groep. Denk hierbij aan 1,5 meter afstand.    

 
Voorbeeld 3: Een ouder komt zijn kind brengen- of ophalen. Als er op dat 
moment een andere ouder voor de groep staat, moet deze ouder voor de 
hoofdingang wachten. Op het moment dat de ouder het pand verlaat, mag 
deze ouder naar de groep lopen.  

3.3 Naar de buitenschoolse 
opvang vanaf school (of 
van de buitenschoolse 
opvang naar school bij 
vso) 

§ Organiseer de breng- en haalmomenten van kinderen zo, dat het 
mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen en 
zoveel mogelijk tussen volwassenen en kinderen. 

§ Houd je bij de school aan de maatregelen die de school heeft getroffen. 
 

3.4 Tijdens de opvang § Tussen (pedagogisch) medewerkers en kinderen is het niet nodig om 1,5 
meter afstand te bewaren.  

§ De buitenschoolse opvang hanteert looproutes, waar mogelijk 
eenrichtingsroutes. Dit betekent maatwerk voor iedere buitenschoolse 
opvang locatie.  

§ Zorg dat de (binnen en buiten) ruimte waar de opvang plaatsvindt het 
toelaat om 1,5 meter afstand te bewaren tussen volwassenen. Denk 
hierbij bijv. aan de inrichting van de ruimte of door activiteiten in 
groepjes (onder begeleiding van 1 pm’er) te doen. 

§ Houd voldoende afstand bij contactmomenten met medewerkers 
onderling en met ouders. Let hier extra op bij drukke(re) breng- en 
haalmomenten. 

 
4. Pauze ruime en Kantoor 

4.1  Pauze ruimte § De pauzetijden zijn verspreid. 
§ Houd minimaal 1,5 m afstand van elkaar.  
§ Ventileer de ruimte regelmatig, vooral tijdens de lunchpauze. 
§ Was servies en bestek direct met water en zeep, liefst in de vaatwasser. 
§ Na de pauze tafel afnemen met een desinfecterende doek. 

 
Locatie Roerdomplaan 12: 
§ Max 4 personen in de pauzeruimte;  
§ Max 3 personen in de keuken; 
§ Max 2 personen in de BSO ruimte. De BSO ruimte mag alleen gebruikt 

worden als de pauzeruimte en de keuken vol zitten. 
§ Max 1 persoon op het dakterras. Het dakterras mag gebruikt worden als 

de pauzeruimte, de keuken en de BSO vol zitten.  
 
Locatie De Constant Rebecquestraat 84: 
§ Max 2 personen in de keuken; 
§ Max 2 persoon in de tuin. De tuin mag gebruikt worden als de keuken vol 

zit.  
 

4.2 Kantoor De maatregelen op kantoor zijn als volgt:  
§ Denk hierbij aan: 1,5 meter afstand houden tot elkaar, handen wassen, 

geen handen schudden, thuisblijven bij verkoudheids- en/of 
ziekteverschijnselen etc. 

§ Ook hierbij geldt dat we alleen bezoekers ontvangen die geen 
luchtwegklachten of koorts hebben.   
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§ Een gesprek op kantoor is alleen op afspraak mogelijk, spontaan binnen 
lopen is helaas niet mogelijk; 

§ Wij zijn tijdens de openingstijden zowel telefonisch als per e-mail goed 
bereikbaar.  

§ Rondleiding met een nieuwe ouder tijdens rustige momenten tussen 9.30 
en 15.00 uur: 

- Het gesprek vindt plaats op kantoor.  
- Bij een rondleiding zijn er maximaal 2 personen aanwezig.  
- De ouder mag de groepen niet betreden en bekijkt vanuit de gang 

de groepen en de andere ruimtes.  
§ Rondleiding met een nieuwe ouder tegen het einde van de dag tussen 

17.00 en 19.00 uur: 
- Het gesprek vindt plaats op kantoor.  
- Bij een rondleiding zijn er maximaal 2 personen aanwezig.  
- Als de groepen zijn afgesloten en geen kinderen aanwezig zijn, dan 

mag de ouder in de groepen en andere ruimtes gaan kijken.      
De ouder wordt verzocht bij het betreden van de groepsruimte eerst handen 
wassen.  
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Hygiëne richtlijnen tijdens de coronacrisis 
 
Om de kinderen, ouders en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen is het belangrijk om de juiste 
hygiënemaatregelen te nemen. De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van de COVID-
19 (coronavirus) te voorkomen zijn in dit protocol op een rij gezet. De onderstaande onderwerpen maken o.a. 
deel uit van het Protocol Hygiëne: 

- Handhygiëne; 
- Hoesten en niezen; 
- Hygiëne tijdens het verschonen; 
- Toiletgebruik; 
-  Schoonmaken en desinfecteren; 
- Gezonde binnenvlucht.  

 
Pas verder de gewone hygiëneregels. Deze kan je terugvinden in het Protocol Hygiëne.  

1. Handhygiëne  
Via de handen worden de meeste ziekten verspreid en overgebracht. Het is daarom belangrijk voor de 
beroepskrachten én de kinderen om de handen goed schoon te houden door deze te wassen met water en 
zeep en goed af te drogen om ziekteverspreiding te beperken. De instructies voor het handen wassen staan 
beschreven in bijlage 1. 
 
Voor het handen wassen gelden de volgende normen voor medewerkers 
Hand wassen met water en zeep vóór: 
§ direct na het binnenkomen op de locatie; 
§ wisselen van werkzaamheden; 
§ het bereiden of aanraken van het eten en flesvoeding; 
§ het eten of helpen bij het eten; 
§ het verzorgen van een wond; 
§ het aanbrengen van crème of zalf; 
§ (Helpen bij) toiletbezoek. 

Handen wassen met water en zeep na: 
§ het bezoek aan het toilet; 
§ het verschonen van een luier; 
§ het afvegen van de billen van een kind; 
§ het contact met lichaamsvocht zoals speeksel, braaksel, ontlasting, wondvocht of bloed; 
§ het verzorgen van een wond; 
§ bij zichtbaar of voelbaar vuile handen; 
§ het hoesten, niezen of het snuiten van de neus (ook bij gebruik van een zakdoek); 
§ het buitenspelen; 
§ het contact met vuil textiel, afval of de afvalbak; 
§ het schoonmaken; 
§ het uittrekken van handschoenen; 
§ (helpen bij) toiletbezoek (billen afvegen). 

 
Voor het handen wassen gelden de volgende normen voor kinderen  
Hand wassen met water en zeep vóór: 
§ direct na het binnenkomen op de groep; 
§ het aanraken en bereiden van voedsel/koekjes e.d.; 
§ het eten. 

Handen wassen met water en zeep na: 
§ het bezoek aan het toilet; 
§ het contact met lichaamsvocht zoals speeksel, braaksel, ontlasting, wondvocht of bloed; 
§ bij zichtbaar of voelbaar vuile handen; 
§ het hoesten, niezen of het snuiten van de neus (ook bij gebruik van een zakdoek); 
§ het buitenspelen; 
§ het contact met vuil textiel, afval of de afvalbak. 
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Hoe? Video: https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen 
§ Was je handen met water en vloeibare zeep. 
§ Verdeel de zeep helemaal over je handen, ook rug van je handen, muis van de duim, vingertoppen en 

tussen je vingers. 
§ Was gedurende 20 tellen je handen. 
§ Spoel zorgvuldig af onder stromend water. 
§ Droog af met schone handdoek of papieren handdoekjes. 
§ Bij ieder toilet is een wastafel op kinderhoogte of een opstapje, zodat kinderen zelfstandig hun handen 

kunnen wassen. 
   
Zakdoeken 
§ Wij maken alleen gebruik van papieren zakdoeken. 
§ Zakdoeken worden altijd voor 1 kind gebruikt. 
§ Zakdoeken worden onmiddellijk na gebruik weggegooid. 

 
Horloges, armbanden, ringen en andere sieraden  
Horloges, armbanden, ringen en andere sieraden kunnen ziekteverwekkers vast houden en belemmeren een 
goede handhygiëne. Hiervoor gelden de volgende normen: 
§ Draag geen sieraden bij risicovolle handelingen zoals het verschonen van een luier, wondverzorging, eten 

bereiden etc. 
Het wordt aangeraden om helemaal geen horloges, armbanden of ringen te dragen. Doet u dit wel, let u er met 
het handenwassen extra goed op om deze ook schoon te maken en goed af te drogen. Zeker wanneer er een 
infectieziekte heerst op de groep! 
 
Nagels 
Voor schone handen geldt ook dat de nagels schoon zijn. Hiervoor gelden de volgende normen: 
§ Houd de nagels kort en schoon. 
§ Draag geen nagellak (schilfers) en/of kunstnagels! 

Maak uw nagels schoon met een borstel om het extra vuil tussen de vinger en de nagels te verwijderen. 

2. Hoesten en Niezen 
Door hoesten en niezen, kunnen ziekteverwekkers zich verspreiden via de lucht. Als een kind deze lucht 
vervolgens inademt kan hij ziek worden. Door te hoesten of te niezen in de handen, kun jij of het kind de 
ziekteverwekkers verder verspreiden via de handen, bijvoorbeeld bij handen schudden of het aanraken van 
voorwerpen. Stoffen zakdoeken of tissues hergebruiken maakt dat u de infectieziekten verder verspreidt of de 
kans geeft om deze te laten groeien in de zakdoeken. Een goede hoest- en nieshygiëne vermindert de 
verspreiding van de ziekteverwekkers. 
 
De volgende normen gelden voor pedagogisch medewerkers en moeten ook aan de kinderen aangeleerd 
worden; 
§ Hoest of nies niet in de richting van een ander. 
§ Leer de kinderen het hoofd weg te draaien of het hoofd te buigen. 
§ Houd tijdens het hoesten of niezen de hand of de binnenkant van de elleboog voor de mond, of gebruik 

een papieren zakdoekje. 
§ Gooi papieren zakdoeken na gebruik meteen weg. 
§ Was de handen zorgvuldig na hoesten, niezen of neus afvegen. 
§ Voorkom snottebellen door de kinderen op tijd de neus af te laten vegen. 
§ De kinderen leren om in de binnenkant van hun elleboog te niezen en hoesten (zie bijlage 4 pictogrammen) 

3. Hygiëne tijdens het verschonen  
Tijdens het verschonen van de luiers kun je urine of ontlasting op uw handen krijgen, ook al kun je dit niet 
(altijd) zien. In urine en ontlasting kunnen ziekteverwekkers zitten. Tijdens het verschonen van een kind, kan er 
urine of ontlasting op het verschoonkussen komen. Daarom is het nodig om hygiënisch te werken en het 
verschoonkussen goed schoon te houden. 
 
Voor het hygiënisch werken tijdens en na het verschonen gelden de volgende normen: 
§ Verschoon kinderen op een verschoonkussen; 
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§ Benodigde spullen binnen handbereik leggen; 
§ Afvegen van voor naar achteren; 
§ Verschoonkunnen reinigen met gemend water en allesreiniger in een plantenspuit. Maak de plantenspuit 

iedere dag leeg en schoon; 
§ Maak het verschoonkussen schoon na elke verschoning met water en allesreiniger met een 

papierenhanddoek. Billendoekjes e.d. zijn niet geschikt om het verschoonkussen schoon te maken; 
§ In geval van ontlasting of diarree; draag latex handschoenen en gooi deze na gebruik meteen weg; 
§ In geval van diarree of braaksel, moet het aankleedkussen eerst schoongemaakt worden en daarna 

gedesinfecteerd (reinigen met 70% alcohol); 
§ Gooi de gebruikte luier na het verschonen direct in een luieremmer of in een afgesloten afvalemmer; 
§ Vervang het verschoonkussen direct als het beschadigd is. 

4. Toiletgebruik kinderen  
Wij stimuleren kinderen om gebruik te maken van het kindertoilet, waarbij wij kinderen meteen een goede 
toilet hygiëne aanleren. 
§ Afvegen van voor naar achteren; 
§ Zorgen dat het kind meteen na het WC bezoek zorgvuldig zijn of haar handen wast met vloeibare zeep en 

daarna goed afdroogt met papieren handdoekjes of schone handdoek;  
§ Vertellen als de sanitaire ruimte vies is of als er een ongelukje is gebeurd; 
§ Alert zijn op waar het kind de WC bril vastpakt; 
§ Bij verontreiniging van toilet of sanitaire ruimte wordt deze eerst schoongemaakt, alvorens er weer van 

het toilet gebruik mag worden gemaakt; 
§ De pedagogisch medewerker controleert regelmatig de toiletten en reinigt deze; 
§ Op de Engeltjes zijn kleine toiletten beschikbaar voor de kinderen; 
§ I.v.m. de hygiëne maken we geen gebruik van potjes.  

5. Schoonmaken en desinfecteren 
In vuil en stof kunnen ook ziekteverwekkers zitten. Door regelmatig schoon te maken, haal je veel van deze 
ziekteverwekkers weg. Hierdoor verklein je de kans om ziek te worden. Er is een verschil tussen schoonmaken 
en desinfecteren. Schoonmaken is stof en vuil verwijderen en hierdoor ook de meeste ziekteverwekkers, 
bijvoorbeeld door te stofzuigen of te dweilen. Desinfecteren is het verwijderen van ziekteverwekkers, tot een 
zo laag niveau dat deze niet meer ziekmakend zijn. Dit doe je pas ná het schoonmaken en in bepaalde situaties 
zoals bij een uitbraak van een ziekte. 
  
Schoonmaken 
Voor het goed schoonmaken gelden de volgende normen: 
§ Maak hotspots extra schoon. Hotspots zijn plekken die op een dag veel worden aangeraakt zoals: 

deurklinken, lichtschakelaars, armleuningen, tablets enz. Zorg dat hotspots meerdere keren per dag 
worden schoongemaakt met een allesreiniger. Alleen bij verdenking van coronabesmetting moet je ook 
desinfecteren (kleine oppervlakten met alcohol 70%: GEEN DETTOL). 

§ Gebruik voor de schoonmaak van speel- en beddengoed de standaard richtlijnen van het RIVM. Besteed 
hierbij extra aandacht aan:  

- De schoonmaak van het speelgoed. 
- Geef jonge kinderen die nog vaak dingen in de mond stoppen zoveel mogelijk eigen speelgoed en 

zorg dat dit minimaal dagelijks wordt schoongemaakt. 
§ Maak schoon van ‘schoon’ naar ‘vuil’ en van ‘hoog’ naar ‘laag’. 
§ Meubels en voorwerpen maak je schoon met een allesreiniger van een huishoudelijk schoonmaakmiddel, 

of gebruik microvezeldoekjes. 
§ Gebruik schoonmaakmiddelen volgens de instructie op de verpakking. 
§ Ververs zichtbaar vies sop direct. 
§ Maak schoonmaakmaterialen na gebruik schoon. 
§ Maak de vloer schoon met een schone dweil of een mop. 
§ Gebruik altijd schone doeken, wissers, en wegwerpsponzen. 
§ Was doeken op 60°C en laat ze aan de lucht drogen. 
§ Meng water met allesreiniger in een plantenspuit voor het schoonmaken van een verschoonkussen. Zorg 

dat de plantenspuit niet op vernevelstand staat en maak deze iedere dag leeg en schoon. 
§ Vervang het filter van de stofzuiger volgens de fabrieksvoorschriften. 
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Tips:  

- Let tijdens het schoonmaken vooral op plekjes en voorwerpen die mensen veel aanraken, zoals kranen, 
lichtschakelaars, deurklinken, telefoons, tafelranden en onderkanten stoelleuningen, hier kunnen veel 
ziekteverwekkers op zitten. 

- Let er op om dweilen en moppen droog op te bergen en niet laten staan in oud water, dit zorgt voor een 
broedplaats voor de ziekteverwekkers. 

 
Voor het stofzuigen gelden de volgende normen: 
§ Zuig de ruimtes als er geen kinderen zijn. 
§ Zet de ramen open tijdens het stofzuigen. 
§ Gebruik als er geen stofzuiger is geen bezem maar een stofwisser. Een bezem maakt dat het stof zich juist 

verspreidt. 
 
Microvezeldoekjes 
Als je microvezeldoekjes op de juiste manier gebruikt, nemen ze beter vuil en ziekteverwekkers op dan gewone 
schoonmaakdoekjes. Je kunt microvezeldoekjes zowel droog als vochtig gebruiken zonder schoonmaakmiddel.  
 
Hiervoor geldt de volgende norm. 
§ Hygiënenormen 
§ Volg de instructie voor het juiste gebruik van microvezeldoekjes in bijlage 2.   

 
Handdoeken; washandjes 
§ Handdoeken worden ieder dagdeel en bij zichtbare of voelbare verontreiniging vervangen door schone 

handdoeken. 
§ Washandjes worden schoon gepakt voor gebruik, voor 1 kind gebruikt en daarna in de was gestopt. 

 
Theedoeken en vaatdoekjes 
§ Theedoeken worden elke dag en bij zichtbare of voelbare verontreiniging vervangen door schone 

theedoeken. 
§ Vaatdoekjes worden elke dag en bij zichtbare of voelbare verontreiniging, vervangen door een schoon 

vaatdoekje. 
§ Vaatdoekjes worden vervangen na gebruik voor ‘vieze’ klusjes. 
§ De vaatdoek wordt na gebruik met heet stromend water uitgespoeld. 

 
Desinfecteren 
Desinfectie is het onschadelijk maken van micro-organismen zoals bacteriën, schimmels en virussen op 
(levenloze) oppervlakken, of intacte huid. Dit kan met bijvoorbeeld alcohol. Schoonmaken met water en zeep 
of allesreiniger zorgt er ook voor dat het aantal micro-organismen kleiner wordt. Met schoonmaken verwijder 
je vuil om te voorkomen dat micro-organismen ontstaan, meer worden of zich verspreiden. 
 
Desinfectiemiddelen 
Alleen wettelijk toegelaten desinfectiemiddelen (zie bijlage 3) mogen worden gebruikt. Sommige middelen 
zijn niet toegestaan voor desinfectie van oppervlakken. Sommige producten zijn bijvoorbeeld bedoeld voor 
desinfectie van de huid en zijn niet geschikt om oppervlakken te desinfecteren. 
 
Er zijn veel soorten desinfecterende middelen, handalcohol, desinfecterende reinigingsdoekjes en 
desinfecterende schoonmaakmiddelen. Afhankelijk van de reden waarom je gaat desinfecteren, bepaal je 
(samen met een deskundige van de GGD) welk desinfectiemiddel er gebruikt kan worden. Niet alle 
desinfectiemiddelen hebben namelijk hetzelfde resultaat.  
 
Als je gaat desinfecteren houd je aan de volgende normen: 
§ Maak van tevoren schoon met water en zeep om een desinfectiemiddel beter te laten werken. 
§ In de meeste gevallen is schoonmaken met water en zeep of allesreiniger voldoende. 
§ Huishoudchloor (bleekwater) mag niet worden gebruikt om te desinfecteren. Het product is instabiel en 

niet toegestaan als desinfectiemiddel. 
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§ Gebruik desinfectiemiddelen alleen na overleg met de GGD als er een ziekte heerst. De GGD legt u uit 
welk middel je het beste kunt gebruiken en met welke concentratie bij het soort ziekteverwekker. Ook 
geeft de GGD jou advies over beschermende maatregelen zoals handschoenen en wegwerpschorten. 

Desinfectiemethode 
§ Let op: desinfecteer alleen als er éérst is schoongemaakt. Desinfecterende middelen werken onvoldoende 

als iets nog vuil is. 
§ Desinfecteer een oppervlakte, zoals een verschoonkussen of voorwerpen, met een middel toegelaten 

door het Ctgb als er bloed of een andere lichaamsvloeistof met zichtbare bloedsporen op zit. 
§ Volg de juiste gebruiksaanwijzing van het desinfectiemiddel op. 
§ Laat wat gedesinfecteerd is goed drogen aan de lucht. 
§ Draag bij het desinfecteren altijd handschoenen van nitril of latex die voldoen aan de NEN Nederlandse 

norm over informatiebeveiliging in de zorg -normen en was de handen na afloop met water en zeep. 

6. Ventilatie binnenlucht 
Ziekteverwekkers blijven in slecht geventileerde ruimtes langer in de lucht. Om de binnenlucht schoon en vers 
te houden is het nodig om de hele tijd de lucht te verversen. Het verversen van lucht kan door te ventileren of 
door te luchten. Ventileren is het voortdurend verversen van lucht. De buitenlucht vervangt telkens (een deel 
van) de binnenlucht die vervuild is door vocht, gassen zoals geurtjes en ziekteverwekkers (uit bijvoorbeeld 
zwevende deeltjes fijn stof).  
 
Zorg voor zoveel mogelijk toevoer van buitenlucht. Dat zal helpen om ziektekiemen van besmette oppervlaktes 
en uit het gebouw te laten verdwijnen.  
 
Voor het luchten en ventileren gelden de volgende normen:  
§ Vaker luchten dan normaal (bijvoorbeeld ieder uur ramen en deuren 10 à 15 minuten tegen elkaar 

openzetten. 
§ Lucht ‘ochtend vroeg de ruimtes. 
§ Lucht tijdens het spelen en beweegspelletjes. 
§ Lucht tijdens het schoonmaken, stofzuigen en bedden verschonen. 
§ Lucht na het gebruik van verf of andere sterk ruikende spullen. 
§ Ventileer ook als de ruimtes leeg zijn. 
§ Alle ruimtes hebben ramen, roosters of een mechanische installatie. 
§ Alle roosters moeten opengezet worden. 
§ Alle ramen kunnen op kieren staan. 
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Bijlage 1: Instructies handhygiëne 
 
Bacteriën en virussen zijn overal, op deurknoppen, tafels, telefoons en andere voorwerpen, apparaten en 
materialen. Sommigen kunnen ziekteverwekkend zijn. Een van de meest voorkomende manieren waarop 
ziekteverwekkers worden verspreid, is via de handen. Door regelmatig handhygiëne toe te passen wordt de 
kans dat u of iemand uit uw omgeving ziek wordt klein. 
 
Pas voor een goede handhygiëne onderstaande regels toe: 

§ Was jouw handen met water en vloeibare zeep als ze zichtbaar vuil zijn. Gebruik dan geen 
desinfecterend middel (handalcohol); door zichtbaar vuil vermindert namelijk de werking. 

§ Zijn jouw handen niet zichtbaar vuil? Dan mag u kiezen of u uw handen wast óf desinfecteert. Pas de 
manieren echter niet allebei toe; de huid droogt dan te veel uit en beschadigt sneller. De handen 
worden voldoende schoon als u ze alleen wast of alleen desinfecteert. 
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Bijlage 2: Microvezeldoekjes 

Tegenwoordig wordt er steeds meer gebruik gemaakt van microvezeldoekjes. Doordat de vezels in deze 
doekjes zijn gesplitst, hebben microvezeldoekjes een veel groter oppervlak dan katoenen schoonmaakdoekjes. 
Zo kunnen microvezeldoekjes vuil en ziekteverwekkers veel beter opnemen dan gewone schoonmaakdoekjes. 
Bovendien raspen de vezels het vuil los, waardoor u vlekken gemakkelijker verwijdert. U kunt 
microvezeldoekjes zowel droog als vochtig gebruiken. 

Voor een optimaal resultaat gaat u als volgt te werk: 

• Gebruik de microvezeldoekjes altijd zonder schoonmaakmiddelen. Wijk hier alleen van af als de 
leverancier dit aangeeft. 

• Wilt u de doekjes vochtig gebruiken? Maak ze dan vlak voor gebruik licht vochtig onder de kraan of 
met het middel dat de leverancier voorschrijft. Leg de doekjes niet in een emmer water. Hierdoor 
nemen ze direct hun maximale hoeveelheid aan vocht op en verliezen ze hun reinigende werking. 

• Vouw de doekjes voor gebruik een aantal keer dubbel, zodat er meerdere vlakken ontstaan. Gebruik 
een nieuw, schoon vlak zodra de werking minder wordt. 

• Stop vuile microvezeldoekjes direct in de was; spoel ze tussentijds niet uit. Microvezeldoekjes trekken 
vuil zó goed aan dat handmatig uitspoelen geen zin heeft. Alleen in de wasmachine wordt een vuil 
doekje weer schoon. 

• Was de doekjes volgens de voorschriften van de fabrikant. 

• Droog gewassen microvezeldoekjes volgens de gebruiksinstructie. Let op: niet alle microvezeldoekjes 
kunnen in de droogtrommel. Berg de doekjes nooit vochtig op; hierdoor kunnen ziekteverwekkers 
uitgroeien. 
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Bijlage 3: Toegelaten desinfecterende middelen 

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb Board for the Authorisation 
of Plant Protection Products and Biocides ) beoordeelt of een desinfecterend middel goed werkt en veilig is. 
Ook stelt het Ctgb vast waarvoor het gebruikt mag worden. Een middel kan bijvoorbeeld alleen geschikt zijn 
voor het desinfecteren van de handen, maar niet voor het desinfecteren van oppervlakken. Daarnaast zijn 
sommige middelen alleen effectief tegen sommige bacteriën, terwijl andere middelen ook virussen kunnen 
doden. 
 
Middelen die door het Ctgb zijn toegestaan, zijn te herkennen aan een code op de verpakking. Dit kunnen de 
volgende codes zijn: 

§ een N-code (4 tot 5 cijfers gevolgd door ‘-N’, bijvoorbeeld: 12345 N); 
§ een NL-code (NL- gevolgd door 7 of 11 cijfers). 

 
Daarnaast moet de fabrikant op de verpakking melden waarvoor het middel gebruikt mag worden. 
Middelen die zijn toegelaten, staan ook op de website van het Ctgb: www.ctgb.nl/toelatingen 
 
Op de website van het Ctgb is voor elk toegelaten middel het ‘Actueel gebruiksvoorschrift’ opgenomen. In dit 
gebruiksvoorschrift staat waarvoor het middel gebruikt mag worden en tegen welke infectieziekten het 
effectief is. Ook staat er hoe u het middel moet gebruiken. 
 

§ Gebruik alleen een desinfecterend middel dat door het Ctgb is toegestaan. Controleer in het actueel 
gebruiksvoorschrift of het middel: 

- geschikt is voor het ‘materiaal’ (bijv. handen, harde oppervlakken) dat u wilt desinfecteren; en 
- effectief is tegen de infectieziekten die u wilt doden. 

Wilt u een oppervlak desinfecteren dat is verontreinigd met bloed? Zorg dan dat uw middel 
effectief is tegen virussen. Desinfecteert u vanwege een (uitbraak van een) infectieziekte? 
Bespreek dan met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  of uw desinfectiemiddel geschikt 
is tegen de (mogelijke) ziekteverwekker. 

- Gebruik een desinfecterend middel altijd volgens de gebruiksaanwijzing. 
 

Er zijn een aantal middelen die zowel schoonmaken als desinfecteren. Dit staat dan in het gebruiksvoorschrift. 
Het is dan niet meer nodig om eerst schoon te maken. 
 
Let op: u mag een desinfecterend middel alleen gebruiken voor de toepassingen die in het gebruiksvoorschrift 
staan beschreven! Zie de onderstaande voorbeelden: 
 
Voorbeeld 1:  
U heeft een desinfecterend middel waarmee u uw handen wilt desinfecteren. In het gebruiksvoorschrift staat 
alleen beschreven dat het middel geschikt is voor de desinfectie van harde oppervlakken. U mag dit middel 
dan niet voor uw handen gebruiken. 
 
Voorbeeld 2:  
U heeft een desinfecterend middel waarmee u een oppervlak wilt desinfecteren dat bevuild was met bloed. In 
het gebruiksvoorschrift staat dat het middel effectief is tegen bacteriën, gisten en schimmels. U mag dit middel 
dan niet gebruiken voor de desinfectie van het oppervlak; bij een verontreiniging met bloed heeft u namelijk 
een middel nodig dat effectief is tegen virussen. 
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Bijlage 4: Microvezeldoekjes 
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