
 

Vragen mbt Corona en heropenen moskeeën SMUO 

1. Hoe wordt het virus overgebracht: via speeksel, ademhaling en/of via kleding?  

De huidige richtlijnen voor preventie van het corona virus (SARS-CoV-2) verspreiding zijn gebaseerd 
op de aanname dat mens-op-menstransmissie van het virus voornamelijk plaatsvindt:  

- direct binnen een afstand van 1,5 meter via druppelinfectie (via druppels met een diameter > 
5-10 µm) die vrijkomen bij hoesten en niezen óf  

- indirect via contact met besmette voorwerpen of oppervlakken* 
* De kans op overdracht via oppervlakken en voorwerpen nabij een bevestigde COVID-19-
patiënt lijkt groter dan in de publieke ruimte, maar het is nog onduidelijk of dit een belangrijke 
of prominente rol speelt in de verspreiding. 

Vaak spreekt men van aerosolen. Aerosolen bestaan uit een wolk van grote (> 5-10 µm) en kleine fijne 
druppels (< 5 µm) en druppelkernen. De kleine druppels en druppelkernen kunnen een grotere afstand 
afleggen en met name druppelkernen blijven langer in de lucht hangen.  

2. Wat is de incubatietijd van het Corona-virus?  

De incubatietijd van het virus is 2 tot 14 dagen met gemiddeld 5-6 dagen. Hierbij dient opgemerkt te 
worden dat er aanwijzingen zijn voor pre- en/of vroegsymptomatische transmissie, dat wil zeggen dat 
24 uur vóór het ontstaan van klachten bij een keelswap al een piek in de virale load aangetroffen wordt.   

3. Hoelang kan het Corona-virus overleven op tapijt?  

Buiten het lichaam kan het virus maar beperkt overleven. Hoe lang dat precies is, is nu nog onbekend. 

Dit kan variëren van enkele uren tot meerdere dagen. Dat is afhankelijk van bijvoorbeeld het soort 

oppervlakte, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Er zijn aanwijzingen dat indirecte overdracht 

mogelijk is wanneer een persoon met de handen besmette oppervlakten en voorwerpen heeft 

aangeraakt waarop voldoende infectieus virus aanwezig is en daarna de mond, ogen of neus aanraakt. 

Het is nog onduidelijk of overdracht via oppervlakken en voorwerpen nabij een bevestigde COVID-19-

patiënt een belangrijke of prominente rol speelt in de verspreiding.  

o Hoe lang gaat het virus mee in kleding en dus een gebedskleed en maakt het uit wat 

voor stof het van gemaakt is?  

Dit is onbekend.  

 

4. Is een privé gebedskleed meenemen van thuis aan te raden en wel groot genoeg?  

Het meenemen van een gebedskleed is – zoals in de “AMAN richtlijn heropenen moskeeën” gemeld 

wordt - een verplichting om op deze manier de kans op een eventuele besmetting via indirect contact 

(moskeetapijt) zoveel als mogelijk te verkleinen. Het is zeker wenselijk de regel aan te houden: geen 

gebedskleed, geen toegang tot moskee.   

5. Biedt een gebedskleed wel voldoende bescherming bij niezen?  Kan het speeksel buiten het 

gebedskleed terecht komen? En, wat zijn de gevolgen?  

Het naleven van de algemene hygiëneregels (afstand houden, geen handen schudden, niezen en 

hoesten in de elleboogsplooi en vaak handen wassen) blijven de allerbelangrijkste maatregelen om 

besmetting te voorkomen. Met de aanvullende maatregelen in de moskee (eigen gebedskleed en het 

gebruiken van een mond-en-neus-kapje) is de verwachting dat bij het naleven van de afspraken de 

risico op besmettingen nog verder verlaagd zal worden.  



 

6. Hoe en met welk middel moet je het moskeetapijt reinigen/ontsmetten?  

Het reinigen van het moskeetapijt dient te gebeuren conform de gebruikelijke 

voorschriften hiervoor. Zekerheidshalve is het wenselijk ten tijde van deze activiteiten handschoenen 

en een mond-en-neuskapje te gebruiken.  

7. Bij een wasserij van ziekenhuiskleding gaat kleding voor 5 dagen in isolatie voor het wassen. Is er 

een stelregel van tijd voor als een besmet iemand het moskeetapijt besmet? Ook als de 

vloerbedekking ontsmet is?  

Bij het handhaven en naleven van de opgestelde regels, doen bezoekers het zichzelf en de 

gemeenschap niet aan om te komen bidden terwijl men klachten heeft. Verder wordt dit nog meer 

voorkomen door niet direct op het moskeetapijt te bidden maar op een eigen gebedskleed.  

8. Is stomen van oppervlakten een oplossing? Is dit voldoende?  

Ons niet bekend. Misschien een goede optionele maatregel bovenop de andere adviezen.  

9. Welke reinigingsmiddelen, los van tapijt, dus voor deurklinken, schoenen kast, etc geeft 

daadwerkelijk een ontsmettende werking? Een allesreiniger werkt dat wel of niet. Moeten we 

chloor houdende middelen gebruiken?  

Het gebruik van huis, tuin en keukenschoonmaakmiddellen op chlooroplossing is goed. Voor de 

hygiëne van de handen wordt geadviseerd gebruik te maken van alcoholbevattende oplossingen.  

10. Leidt stofzuigen van tapijt dat besmet is, al dan niet vastgesteld, tot meer verspreiding door de 

uitblaas van lucht van de stofzuiger?  

Zie eerdere vraag over besmetting via indirecte contact. Geadviseerd wordt om de stofzuiger te 

voorzien van een nieuwe schone HEPA filter.  

11. Is het meten van lichaamstemperatuur bij binnenkomst nuttig? Zo ja is een infrarood 

thermometer daar betrouwbaar genoeg voor? En welke bovengrens dient als 

afkeur/afwijzingscriteria voor toelating?  

Niet iedereen beschikt over een thermometer thuis. Op meerdere plekken is zeker uitverkocht en niet 

meer beschikbaar. Ons advies is om zeker een thermometer beschikbaar te hebben en bij een 

temperatuur van boven de 37,5 de mensen naar huis te sturen. Een IR thermometer is niet nauwkeurig 

en raden wij af. Let wel; mensen zonder koorts kunnen net zo besmettelijk zijn. Dus volg hierbij onze 

eerdere adviezen over thuis blijven indien klachten van hoesten of …. of … etc.  

- Wat zijn de specificaties die wij moeten uitvragen voor een aankoop van een dergelijke 

meter?  

Niet van toepassing.  

12. Hoe kunnen we iemand met hooikoorts onderscheiden van iemand met griepklachten? 

Mensen die het coronavirus dragen hebben vaak klachten als koorts, hoesten, verkoudheid, spierpijn, 

smaak- of reukverlies en vermoeidheid. Enkele symptomen kunnen zowel passen bij hooikoorts als 

griep / corona. Hoewel dit niet onderscheidend is, zijn klachten zoals veel niezen, jeukende en 

tranende ogen meer passend bij hooikoorts. Helemaal wanneer je jaarlijks last hebt van hooikoorts, 

weet je ik welke periode dit optreedt en met welke verschijnselen. De symptomen van hooikoorts 

kunnen ongerustheid veroorzaken. Soms weet je het niet zeker en moet je het zeker voor het 

onzekere nemen, thuisblijven en wellicht de huisarts / GGD bellen voor een corona-test.  



 

- Kun je mensen met hooikoorts klachten uitsluiten? Bezoekers kunnen 

daardoor onrustig worden?  

Het mag duidelijk zijn dat het zowel voor bezoekers met hooikoorts als ook voor het 

moskeebestuur vervelend is om te vertellen dat in geval van twijfel voorzichtigheid geboden 

is. Een herhaling van de situaties zoals met de moskeeën in Den Haag wil niemand meemaken 

of veroorzaken. Er wordt altijd gehandeld in het belang van de gehele gemeenschap waarbij 

een individu soms hierdoor teleurgesteld kan worden. Dus bij twijfel geen toelating tot de 

moskee.  

 

13. Adviseert u ons om vrouwen en kinderen en andere doelgroepen (leeftijd, risico,  kwetsbaarheid) 

de toegang te ontzeggen?  

Correct. Vrouwen en kinderen zullen in een latere stadium als het virus verder ingedampt is en de 

maatregelen verder versoepeld kunnen worden, aan bod komen. Vooral kwetsbare doelgroepen 

hebben een verhoogde kans op een ernstige beloop in geval van infectie. Dit zijn onder andere ouderen 

≥ 70 jaar met een chronische ziekte van de longen, luchtwegen en hart; mensen met suikerziekte, 

verminderde weerstand (zoals kanker), ernstig leverproblemen en zwaarlijvigheid.   

14. Is een mondkapje in de moskee aan te raden of juist een verplichting?  

Zie eerder; het dragen van een mondkapje in de moskee is een verplichting. Hierbij dient opgemerkt 

te worden dat het een mond-en-neus-kapje is, waarbij de neus en de mond afgedekt dienen te worden.  

15. Zijn sokken in de moskee aan te raden of juist een verplichting?  

Het dragen van sokken in de moskee wordt sterk aangeraden.  

16. Moeten moskeebezoekers in groepen verdeeld worden en moeten we zorgen dat groepen geen 

contact met elkaar hebben? 

Bij het handhaven van de opgestelde regels is de vraag niet van toepassing. Het samenkomen van 

groepen buiten het bidden om wordt niet geadviseerd.  

- Moeten we groepen voor bepaalde tijd na moskee bezoek in zelfisolatie laten gaan?  

Dit is niet noodzakelijk. Moskeebezoekers dienen na het gebed de moskee te verlaten en niet 

buiten of elders bij elkaar blijven ‘hangen’.  

 

17. Meestal gaan de deuren na het gebed open en niet tijdens het gebed ivm geluidsoverlast. Is er 

een minimale ventilatiecapaciteit nodig om verantwoord in een ruimte te verblijven zonder 

verhoogde risico? Aantal m3/h verversing? Of een richtlijn voor hoeveelheid vrijeruimte in m3 

per bezoekende persoon?  

Met het tijdig (maar niet te ruim vooraf) openen van de deuren dient voorkomen te worden dat men 

zich tegelijkertijd bij de voordeur meldt. Om te voorkomen dat het maximum aantal moskeebezoekers 

overschreven wordt, wordt geadviseerd om net voor aanvang van het gebed de deuren te sluiten. Het 

handhaven van social distancing is genoeg in een openbare ruimte. Contacten worden namelijk 

onderscheiden in drie categorieën: a) contacten in dezelfde (woon)omgeving en langdurig minder dan 

1,5 meter afstand; b) contacten die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand en c) 

contacten die langer dan 15 minuten op meer dan 1,5 meter afstand zijn. Categorie a heeft beduidend 

meer risico op besmetting dan categorie c (bv bidden in moskee).  



 

18. Wordt registratie van bezoekers aangeraden of juist verplicht om bij een 

uitbraak direct actie te nemen? Of, hanteren we de anonimiteit net als de 

supermarkt?  

Registratie van bezoekers wordt nadrukkelijk geadviseerd. Dit maakt het inderdaad mogelijk om bij 

een besmetting aanvullend bron- en contactonderzoek te laten plaatsvinden via de GGD. De 

volksgezondheid en gezondheidstoestand van de gemeenschap staat voorop. Niet-zieke bezoekers 

dienen in geval van besmetting geattendeerd te worden hun gezondheid extra in de gaten te houden.  

19. Maakt het aantal bezoekers nog uit als gebedsruimtes tijdens gebruik niet geventileerd kunnen 

worden?  

Indien vóór en ná het gebed de gebedsruimte niet gereinigd en ontsmet kan worden, is het niet 

wenselijk deze ruimte te gebruiken. Zijn er geen ventilatiemogelijkheden, dan is het wenselijk met een 

kleine aanpassing bv aanschaf mobiele ventilator, aan te schaffen zodat verse buitenlucht de ruimte 

ingeblazen wordt. Is reinigen en ontsmetten vóór en ná het gebed mogelijk, dan hoeft de gebedsruimte 

niet persé tijdens gebruik geventileerd worden (ervan uitgaande dan enkel en alleen het gebed in de 

gebedsruimte verricht zal worden en niet andere langdurige activiteiten). Ventileren (ramen open, niet 

deuren open) tijdens het bidden mag.  

20. Is het zinvol om de gebeden te rouleren binnen de ruimtes die in moskeeën aanwezig zijn?  

Indien een ruimte goed geventileerd kan worden, er voor én na de moskee gereinigd en ontsmet 

wordt, én niet alle vijf de gebeden plaatsvinden, is het niet nodig om van verschillende ruimten in de 

moskee gebruik te maken. Andere ruimten hebben zeer waarschijnlijk een beperkte toegang, 

waardoor de sociale distancing niet gewaarborgd kan worden (bv iedereen komt tegelijkertijd binnen 

via dezelfde deur). De gebedsruimte zelf is over het algemeen ruimer en beschikt over meerdere 

ingangen.  

21. Hoeveel gebeden adviseert u ten hoogste te laten plaatsvinden in de gebedsruimte?   

Ondanks een goedlopend protocol en goede naleving van de regels, is het goed denkbaar dat er 

aspecten zijn die in de praktijk aan het licht komen waar niet eerder aan gedacht is. Om ervoor te 

zorgen dat de logistieke zaken en de organisatie soepel verloopt, wordt geadviseerd om niet direct 

met de vijf gebeden te beginnen. Zie hiervoor de “AMAN richtlijn heropenen moskeeën”.  

22. Kan het lucht recirculatie proces van het ventilatiesysteem juist negatief werken doordat 

mogelijk besmet lucht beter verspreid wordt? Hoe hebben de luchtfilters hier invloed op? Wat is 

het minimum filter diameter doorlaat die nodig is om alle aerosolen af te vangen? Dienen we 

HEPA filters te installeren? Hoe om te gaan met vervangen van mogelijk besmette filters? 

Hoelang blijft het virus op een dergelijk filtermateriaal zitten?  

Dit zijn allemaal zeer gedetailleerde vragen waarvan de uitkomsten niet bekend zijn. Bij het gebruiken 

van filters worden HEPA filters geadviseerd. Verder zijn er geen aanwijzingen dat het virus zich 

aerogeen (via zwevende deeltjes in de lucht) verspreidt, ook niet via ventilatiesystemen. De rol van 

ventilatie-installaties in de verspreiding van het corona virus lijkt geen rol te hebben gespeeld in de 

epidemie en is er dus geen reden om het huidige beleid aan te passen. Derhalve zijn er op basis van de 

huidige inzichten geen aanvullende maatregelen of aanpassingen van ventilatiesystemen noodzakelijk. 

De geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies kunnen worden gevolgd. Het is wel van belang dat 

er mogelijkheden zijn om te ventileren; goed ventileren is nodig voor het verversen van de lucht en 

draagt bij aan een prettig en gezond binnenklimaat.  



 

23. Is de 1,5 m afstand enkel van toepassing van gezicht tot gezicht of dienen we 

ook rekening te houden in geval van sujud dat de  voeten van een ander ook 

1,5m afstand houd.  

Zie de “AMAN richtlijn heropenen moskeeën”. Om te verzekeren dat de 1,5 meter afstand te allen tijde 

bewerkstelligd wordt, hebben wij geadviseerd om de afstanden tussen de gebedskleden te verruimen 

naar 2 meter. Dit houdt in dat in alle richtingen de afstand hiertussen steeds minstens 2 meter is.   

24. Wat zijn uw ervaringen met andere moskeeën die hun deuren reeds hebben geopend?  

Zoals telefonisch geadviseerd werd, is het nadrukkelijk advies welke alhier graag herhaalt wordt, om 

samen op te trekken met de partner overkoepelende moskee organisaties. Aangezien dit zeer 

complexe situaties zijn, is het zeer wenselijk de handen ineen te slaan en alle opgedane ervaringen 

met elkaar te delen zodat niet ‘dezelfde fouten’ opnieuw optreden met misschien grote 

consequenties.  

25. Welke adviezen/ aandachtspunten kunt u ons verder meegeven? 

Advies weerstand verbeteren door:  

- Gezond eten 

- Goed bewegen 

- Goed rusten / slapen  

- Stress vermijden 


