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Griep? Scholen sluiten!
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Toch merkten de auteurs op dat het weer
- temperatuur en vochtigheidsgraad ook een rol speelde bij de verspreiding
van het virus.
Toen in 2009 de Mexicaanse grieppandemie ook ons land bereikte, was het
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groteske vormen aangenomen, maar dat
was misschien meer omdat de grootste
toename van het aantal griepgevallen net
voor de schoolvakantie werd ontdekt. ▪
Maurits Vinkers
Earn DJ, et al. Effect of school closure on incidence of pandemic inﬂuenza in Alberta, Canada. Ann Intern Med 2012;156:173-81.
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