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 Een nieuwe start 
 
Elkaar niet besmetten is het ‘nieuwe normaal’ waar we nog wel een tijdje rekening mee moeten houden.  
Dit document vormt een aanvulling op het pedagogisch werkplan van de locatie én op het veiligheid en 
gezondheidsbeleid van de locatie, zolang de RIVM-maatregelen van kracht zijn. Wanneer er nieuwe maatregelen 
of verruimingen bekend worden, zal dit plan worden bijgesteld.  
De invulling van onderstaande onderdelen wordt door iedere locatie gespecificeerd. Hierdoor is voor 
medewerkers, ouders en kinderen duidelijk hoe dit op hun locatie geregeld is.  

 
Uitgangspunten  
 

• De opvang dient veilig te zijn voor kinderen en medewerkers.  
• Ouders, externe partners en leveranciers blijven zoveel mogelijk buiten de locatie en de 

groepsruimten en worden dringend verzocht zich aan de maatregelen te houden die op de locatie 
gelden.  

• We vragen bij de overdracht aan ouders of het kind gezondheidsklachten heeft en of de ouder zelf of 
anderen in het gezin gezondheidsklachten hebben. Zie voor meer informatie Gezondheidscheck 
coronavirus | RIVM 

• Alle volwassenen houden binnen en buiten de locatie 1,5 meter afstand (ook in pauzeruimten, 
gangen, vergaderruimten etc). 

• Binnen spelen de groepen niet tegelijkertijd in dezelfde ruimte.  
• Ieder locatie maakt in overleg met de oudercommissie afspraken over het dragen van mondkapjes in 

de locatie .  
• Medewerkers die kinderen vervoeren in een auto/personenbusje dragen een mondneusmasker.   
• We vragen ouders ons te informeren, en bij kinderen vanaf 4 jaar ook de school, als hun kind of 

iemand uit het huishouden positief test.  De BSO en school kunnen onderling contact opnemen, met 
inachtneming van de privacyregels. 

 
 

 
 
 
  

https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck
https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck
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Aanvullingen op ons pedagogisch werkplan 
 
We houden contact met alle kinderen 
Als kinderen ten gevolge van COVID 19 en/of tijdens de periode een langere periode niet naar de opvang kunnen 
komen, houden we contact met ze. Bijvoorbeeld door regelmatig te (video) bellen met hun mentor en groep. 
Hierdoor blijven we in verbinding met elkaar en kan het vertrouwde groepsgevoel blijven bestaan. Dit kan ook 
helpen om na een lockdown het wennen aan de opvang voor kind, en ouders, gemakkelijker te laten verlopen. 

Afstemming ouders 
Voor ouders hebben we een internetpagina ingericht met daarin alle relevante informatie met betrekking tot de 
huidige maatregelen en de werkwijze van Kanteel.  https://www.kanteel.nl/corona 
 
Daarnaast hebben we met ouder ook een aantal praktische afspraken gemaakt:  
  

• Eén ouder brengt/ haalt. 
• Een ouder mag kinderen niet zelf halen of brengen als er sprake is van corona-gerelateerde klachten* 

en/of in afwachting is van de testuitslag.  
• Een ouder die in quarantaine is in verband met terugkeer uit gebied met een rood/oranje reisadvies mag 

ook niet zelf naar de opvanglocatie komen. 
• De dagelijkse overdracht tussen ouders en beroepskracht is zo kort mogelijk en zij houden 1,5 meter 

afstand van elkaar. 
• Als een uitgebreidere overdracht nodig is kan dit telefonisch of via het ouderportaal van Kanteel.  
• Wandelwagens en maxicosi’s gaan mee naar huis.  
• Ieder locatie heeft daarnaast ook afspraken gemaakt met ouders onder andere over:  

• In welke tijdsblok het kind/kinderen gebracht kan worden.  
• Hoe de ontvangt en de overdracht is geregeld.   
• Waar kinderen worden opgehaald of weggebracht.  
 

Ophalen van kinderen KDV en PA 
Wanneer een ouder het kind op wil komen halen stuurt de ouder minimaal 15 minuten van tevoren een app via 
de ouder app of belt naar de locatie.  
Wij bereiden het kind dan voor op het vertrek en verzamelen alle spulletjes die mee naar huis gaan.  
De ouder meldt zich op de afgesproken plek op de locatie waar een medewerker de ouder welkom heet.  
Het kind wordt via een kort contact overgedragen aan de ouder.  
Via het ouderportaal heeft er voor 16:00 een digitale overdracht plaats gevonden naar de ouder. Wanneer er 
bijzonderheden zijn waarvoor een uitgebreidere overdracht nodig is neemt de mentor van het kind telefonisch 
contact op met de ouders. 
 
Rondleidingen voor nieuwe ouders 
Rondleidingen voor nieuwe ouders en kinderen kunnen georganiseerd worden onder de volgende voorwaarden:  

• We vragen aan ouders voordat ze naar de locatie komen een zelftest doen.  
• We vragen bij binnenkomst aan ouders of het kind klachten heeft én of de ouder zelf of huisgenoten 

klachten hebben. Zie voor meer informatie www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers   
• Geen van de aanwezige heeft ziekteverschijnselen.  
• We ons houden aan de richtlijnen over o.a. handen wassen bij binnenkomst en het dragen van een 

mondkapje in de gangen. 
• We gaan de groepsruimten niet binnen. Alleen wanneer de groepsruimte leeg is of er weinig kinderen en 

medewerkers in de groepen zijn, kan hier eventueel een uitzondering op gemaakt worden. Hierbij houden 
we vooral ook rekening met mogelijke onrust voor kinderen die nog aan het wennen zijn. 

• Iedere locatie die onderdeel is van een kindcentrum stemt met het onderwijs af of de rondleiding tijdens  
schooltijden door kunnen gaan.  

 

https://www.kanteel.nl/corona
http://www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers
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Georganiseerde activiteiten  
Feestjes en verjaardagen van kinderen worden gevierd zoals anders. Of ouders hierbij aanwezig kunnen zijn 
wordt per locatie/ groep zorgvuldig bekeken waarbij we de actuele richtlijnen blijven volgen. Ook kunnen er nu 
bij verjaardagen of andere vieringen alleen traktaties uitgedeeld worden die in dichte en voorverpakte 
verpakking meebracht worden.  
 
Activiteiten buiten de locatie 
We houden we ons tijdens deze activiteiten aan alle voorgeschreven maatregelen. 
We informeren ouders en kinderen vooraf over de geplande activiteit en de hygiëne voorschriften op de 
betreffende activiteitenlocatie. Als er bij ouders of bij medewerkers vanwege de corona maatregelen bezwaren 
zijn voor het laten doorgaan van de activiteit, kijken we samen naar een passende oplossing. 
     
Ophalen kinderen BSO 
Wanneer een ouder het kind komt ophalen, informeert hij of zij de groep. De wijze waarop dit kan, wordt via de 
locatie gecommuniceerd. Het kind komt op het afgesproken tijdstip zelfstandig naar buiten en de ouder hoeft de 
locatie daardoor dus niet te betreden. Als er bijzonderheden zijn geweest tijdens de opvang dan zullen we 
hierover actief contact zoeken met de ouder via het ouderportaal, telefonisch of per email.  

Vervoer van kinderen BSO 
Onderstaande richtlijn is door GGD GHOR met SZW afgestemd met betrekking tot het vervoer van kinderen:  
 
Bij voorkeur zal vervoer daar waar mogelijk lopend, of fietsend of met inzet van een grotere bus moeten 
plaatsvinden. Als de gewone bus toch gebruikt moet worden dan zorgen we voor een aantal extra maatregelen:  

• Spreek met de kinderen af dat in de bus niet gespeeld of gestoeid wordt;  
• Zorg ervoor dat de kinderen voor en na de autorit de handen wassen;  
• De emotionele en fysieke veiligheid van de kinderen moet bij het vervoer steeds voorop staan;  
• Maximaal 1 volwassen persoon per bus. En deze volwassene draagt een mondkapje. 
• Kinderen uit groep 6,7 & 8 worden gevraagd in de bus een mondkapje te dragen.  
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Aanvullingen op ons veiligheid en gezondheidsbeleid 
We leven de hygiëneregels consequent na en ieder van ons kent en werkt volgens de inhoud van de betreffende 
protocollen. Ook volgens we de actuele maatregelen zoals die door het RIVM worden voorgeschreven.  
Deze zijn na te lezen via: 
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2020/06/18/protocol-
kinderopvang 
 
Handhygiëne  
Naast de standaard handhygiëne zijn er een paar extra aandachtspunten. Onderstaande punten zijn een 
aanvulling op de standaard hygiënemaatregelen in de kinderopvang en op scholen. 

• Handen worden gewassen op de juiste manier, ook de onderarmen worden hierbij gewassen.  
• Iedereen (kinderen en volwassenen) wast direct bij binnenkomst de handen met water en zeep of 

handgel. (let op gebruik dan de juiste handgel en alleen als handen wassen écht niet gaat). Hiervoor 
staat materiaal beschikbaar in de hal/entree.  

• We wassen onze handen op vaste momenten:  
o Voor het eten, 
o Na het eten 
o Na het toiletbezoek, 
o Na het buitenspelen  
o Na contact met dieren 
o Bij zichtbaar vieze en/of plakkerige handen.  
o Na hoesten/niezen in hun handen/ blote armen.  

• Als het bij (zeer) kleine kinderen onhandig is om de handen te wassen met water en zeep, kan er ook 
gebruik worden gemaakt van hygiënedoekjes of desinfecterende hand gel. Dit heeft echter niet de 
voorkeur. 

• Niet met je handen aan je gezicht, schud geen handen, hoest of nies in je elleboog en gebruik 
papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.   

• Zorg voor instructies om de (jongere) kinderen te helpen met het goed leren handen wassen en 
hoest- en nieshygiëne aan te houden.  

• Maak handcontactpunten zoals deurklinken, touchscreens (die meerdere personen aanraken) en 
spelmateriaal meerdere keren per dag schoon met schoonmaakdoekjes of met water en zeep 
(bijvoorbeeld allesreiniger).  

• Maak na iedere werkdag de ruimte/voorziening goed schoon volgens het reguliere 
schoonmaakprotocol.  
 

Zie ook de Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang | RIVM en 
ook Hygiëne en COVID-19 | RIVM. 

 

Wees terughoudend met het gebruik van handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege het gevaar op 
vergiftiging door inname van deze middelen. 

 
Ventilatie en binnenklimaat 
Naast de afspraken zoals opgenomen in onze protocollen is er  extra aandacht voor:  
Ventileren. 

• Zorg ervoor dat de ventilatie in ieder geval voldoet aan de regelgeving (Bouwbesluit), Arbo catalogi 
en geldende richtlijnen, zie RIVM binnen-buitenmilieu-kdv-psz-bso.  

• Zorg voor voldoende ventilatie door of ramen op een kier te zetten, of via roosters of kieren, of met 
mechanische ventilatiesystemen. 

•  Lucht groeps- en opvangruimtes en andere ruimtes elke dag regelmatig. Doe dat niet als er 
meerdere mensen in de ruimte aanwezig zijn. Doe dit bijvoorbeeld vóór aankomst van de kinderen 

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2020/06/18/protocol-kinderopvang
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2020/06/18/protocol-kinderopvang
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/hygiene
https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/Inhoud/docs/wet/bb2012_nvt/artikelsgewijs/hfd3/afd3-6
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of tijdens het buitenspelen door de ramen en deuren 10 à 15 minuten tegenover elkaar open te 
zetten. 

 
Voor meer informatie zie de LCHV richtlijn: https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso 
 

1. Maatregelen voor kinderen 
Kinderen van 0-4 jaar mogen wel naar de dagopvang: 

• met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn);  
• als ze af en toe hoesten;  
• met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid; 
• bij ontstaan van nieuwe klachten passend bij COVID-19 minder dan 8 weken na de eerste ziektedag (of 

testdatum bij een asymptomatisch infectie) van een bevestigde SARS-CoV-2-infectie.  
Zie hiervoor de richtlijn COVID-19, verdenking herinfectie https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-
19#index_Maatregelen  

 
Kinderen tot 4 jaar blijven thuis bij: 

- Koorts 
- Benauwdheid 
- Veel hoesten 

 
Kinderen die verkoudheidklachten hebben én hoesten blijven ook thuis en laten zicht testen bij GGD. Bij een  
negatieve testuitslag mag het kind weer naar de opvang. 
 
Kinderen die milde verkoudheidsklachten hebben én nauw contact zijn van een huisgenoot met corona blijven 
ook thuis in quarantaine. Bi een negatieve uitslag van een zelftest of GGD test kan je kind weer naar de opvang.  
 

2. Thuisblijven en quarantaine  
 
Kinderen van 0-12 jaar hoeven niet in quarantaine als zij in contact zijn geweest met iemand met corona en zij 
zelf geen klachten hebben. 
Kinderen die nauw contact zijn blijven thuis als zij milde klachten hebben én doen een zelftest of laten zich 
testen door de GGD.  
Wanneer er meerdere besmettingen in een groep zijn kan de GGD op basis van het uitbraakonderzoek een 
quarantaine advies geven voor de gehele groep. 
 
Bij meer dan twee besmettingen in een groep overleggen we met de GGD over de quarantaine maatregelen voor 
de gehele groep. 
 
Zie voor alle thuisblijf- en testadviezen voor kinderen Het BCO protocol  en  Handreiking contacten 
uitbraakonderzoek CVID-19 bij kinderen 0-12 jaar 
  
Om te bepalen of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/school mag, kan je gebruik maken van de 
beslisboom. Zie https://www.boink.info/beslisboom 
De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM. Deze is opgesteld door BOinK en AJN in 
samenwerking met het RIVM. 
 
Zie voor volwassenen ook: https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/ 
  
Daaraast geld het quanratniane advies voor kinderen na terugkomst uit het buitenland, zie: Quarantaine 
Reischeck COVID-19 | Rijksoverheid.nl voor welke landen dit advies van kracht is 
 
  

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Maatregelen
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Maatregelen
https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco
https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen
https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen
https://www.boink.info/beslisboom
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
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3. Testbeleid kinderen 

Alle kinderen van 0-12 jaar met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden. Vanaf 3 december kan dit 
ook met een zelftest. Indien de klachten langer aanblijven, wordt dan ook de tweede dag een zelftest gedaan. 
Bij een positieve zelftest uitslag dient deze bevestigd te worden door een test bij de GGD. Zie voor meer 
informatie over zelftesten bij klachten:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus 

Zie voor situaties waarin wel of geen zelftest gebruikt wordt: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-
coronavirus/situaties-wel-of-geen-gebruik-zelftest 
 
Kinderen van 0-12 jaar hoeven zich niet te laten testen: 

• als zij af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder 
koorts en benauwdheid.  

• Of bij ontstaan van nieuwe klachten minder dan 8 weken na de eerste ziektedag (of testdatum bij een 
asymptomatisch infectie) van een bevestigde SARS-CoV-2-infectie 

 
Zie voor meer informatie over COVID-19 en kinderen: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid19/kinderen 
Zie voor de handreiking van het RIVM bij neusverkouden kinderen: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-
kinderen. 
 
Een kind met klachten en koorts/benauwdheid dat niet getest wordt, mag weer naar de kinderopvang of school 
als het 24 uur volledig klachtenvrij is.  
In het geval van aanhoudende milde klachten* mag het kind weer naar de kinderopvang of school na 7 dagen 
nadat de klachten zijn begonnen, tenzij er nog een quarantaine-advies geldt.  

*Hieronder vallen verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en af en toe hoesten. 

Zie voor het testbeleid https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen 

4. Maatregelen voor ouders 
 
Ouders mogen niet naar de opvang in de volgende situaties: 

• Een ouder mag kinderen niet zelf halen of brengen als er sprake is van corona-gerelateerde klachten 
en/of als de betreffende ouder wacht op de testuitslag.  

• Als de testuitslag positief is of de ouder nog in quarantaine zit, mag de ouder het kind niet brengen en 
halen. 

 
Voor ouders en kinderen die terugkeren uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de quarantaine 
reischeck bekeken worden of quarantaine nodig of verplicht is, zie:  Quarantaine Reischeck COVID-19 | 
Rijksoverheid.nl  
 
Voor iedereen van 70 jaar en ouder geldt het advies om contacten met kinderen tot en met 12 jaar te beperken 
en 1,5m afstand te houden.  
 
  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus/situaties-wel-of-geen-gebruik-zelftest
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus/situaties-wel-of-geen-gebruik-zelftest
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid19/kinderen
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/nl
https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/nl
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5. Maatregelen voor medewerkers 
 
Voor  medewerkers gelden de volgende regels: 
 

1. Medewerkers moeten de gezondheidscheck doen voor aanvang van de werkzaamheden. Als een van de 
vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, dan moet de medewerker thuisblijven en zich laten testen. Ook als 
een medewerker gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat de medewerker naar huis en laat zich 
testen. 

2. Preventief zelftesten 
Voor pedagogisch medewerkers geldt het advies om zichzelf iedere werkdag te testen op het 
coronavirus via een zelftest.  
Een positieve uitslag moet altijd bevestigd worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen 
test bij de GGD. Meer informatie is beschikbaar op de website: Zelftesten en het coronavirus | 
Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

3. Voorrang bij teststraat GGD 
Medewerkers in de kinderopvang kunnen met voorrang getest worden bij de teststraat van de GGD. Zij 
kunnen met een voorrangsverklaring contact opnemen met het prioriteitsnummer van de GGD. 

 
Testuitslag 
 
Negatief 
Indien de test negatief is, kan de medewerker weer aan het werk met in achtneming van algemene maatregelen.  
Als de uitslag negatief is maar de medewerker klachten houdt, is het advies contact met kwetsbare personen te 
vermijden. In alle gevallen blijft het advies de basisregels te volgen. 
Als de medewerker opnieuw klachten krijgt na een negatieve uitslag, is het advies thuis te blijven en opnieuw te 
testen. 
 
Positief 
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.   
 

• Als een medewerker zich zonder klachten laat testen op COVID-19 en positief test, blijft zij/hij in ieder 
geval tot 7 dagen na testafname in isolatie.   

• Als de medewerker binnen de 7 dagen na testafname klachten krijgt, blijft deze persoon langer in 
thuisisolatie 

 
Huisgenoten van medewerkers. 
 
Als iemand in het huishouden van de medewerker getest is voor COVID-19 én een positieve testuitslag heeft én 
de medewerker heeft geen corona gerelateerde gezondheidsklachten, dan mag de medewerker wel  komen 
werken.  
Op dag 5 na het laatste contact met de positief geteste huisgenoot laat de medewerker zich testen bij de GGD.  
Direct als de medewerker zelf klachten krijgt zij/hij in quarantaine en laat zich testen. 
 
Zie voor meer informatie: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-en-
werknemers-in-essentiele-bedrijfsprocessen 
 
  

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-11/gezondheidscheck%20versie%2026%20nov.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-en-werknemers-in-essentiele-bedrijfsprocessen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-en-werknemers-in-essentiele-bedrijfsprocessen
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6. Risicogroepen 
 

Medewerkers die in een risicogroep vallen of met gezinsleden die in een risicogroep vallen (risicogroep is 
conform de RIVM lijst, zie COVID-19 | LCI richtlijnen (rivm.nl)), kunnen niet worden verplicht te werken op de 
groep. In overleg met de bedrijfsarts/behandelaar kan besloten worden om andere werkzaamheden te doen: 
 

a. vanuit huis of  
b. (elders) op de locatie of 
c. 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.  
 

Voor iedereen van 70 jaar en ouder geldt het advies om voorzichtig te zijn in contacten met kinderen tot en met 
12 jaar en 1,5m afstand te houden.  
 

7. Zwangeren 
 

Medewerkers die zwanger zijn, worden geadviseerd vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) alleen 
werkzaamheden uit te voeren waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen te houden, dus ook van 
kinderen in de leeftijd 0-13 jaar. Werkgever en werknemer maken afspraken over het (vervangende) werk dat de 
werknemer vanaf 28 weken zwangerschap gaat verrichten. Zo nodig kan hierover overleg plaatsvinden met de 
bedrijfsarts.  
 
Zie voor meer informatie: Zwangerschap en COVID-19 | RIVM 
 

8. Reisadvies 
 

Voor medewerkers die terugkeren uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de quarantaine 
reischeck bekeken worden of quarantaine geadviseerd wordt of verplicht is, zie:  Quarantaine Reischeck COVID-
19 | Rijksoverheid.nl  
 
 

 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/zwangerschap
https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/nl
https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/nl

