
Ziekte: Weren noodzakelijk? GGD bellen voor advies?

AIDS (HIV) Nee Ja, voor overleg

Bof Nee Ja

Buiktyfus Ja, inclusief broertjes en zusjes Ja

Diaree

Ja, zeker bij bloederige diaree of bij 2x diaree kort achter 

elkaar bij hetzelfde kind. (Op eigen inzicht) Ja, bij epedemie

Difterie

Ja, kinderen moeten opgenomen worden in het 

ziekenhuis Ja

Dysenterie (Shigella-infectie) Ja, zeker bij bloederige diaree Ja, bij epedemie

Hand, mond,  voetziekte Ja, als het kind er ziek van is en als de blaasjes open zijn. Ja, bij epedemie

Hepatitis A (geelzucht) Nee, tenzij kind net terug is van vakantie

Ja, wettelijk verplicht! Ook als 

personeel geelzucht heeft.

Hepatitis B (geelzucht) Nee

Ja, wettelijk verplicht! Ook als 

personeel geelzucht heeft.

Hersenvliesontsteking (meningokokken)

Kinderen zijn te ziek om te komen, indien symptomen 

ontstaan tijdens opvang, direct huisarts bellen. Ja

Hersenvliesontsteking veroorzaakt door bacteriën 

Nee, wel direct huisarts bellen bij nekstijfheid en 

luierpijn. Ja

Hersenvliesontsteking veroorzaakt door virussen

Kinderen zijn te ziek om te komen, indien symptomen 

ontstaan tijdens opvang, direct huisarts bellen. Ja

Hoofdluis

Ja, kinderen moeten eerste behandeld zijn, voordat ze 

weer mogen komen. Zie protocol 9 Nee

Kinkhoest Nee Nee

Krentenbaard

Ja, pas als de blaasjes zijn ingedroogd of het kind wordt 

behandeld met antibiotica. Na 48 uur mag hij/zij komen. 

Afplakken is niet wenselijk.

Ja, indien er binnen 2 weken 2 of 

meer gevallen in 1 groep zijn.

Oogontsteking

Nee, wel besmettingsgevaar, let extra op hygiëne! 

Huisartsen schrijven vaak geen medicatie meer voor. Nee

Paratyfus Ja Ja

Polio

Overleg met de GGD of wering zinvol is. Bij een eerste 

geval van polio kan het zinvol zijn om het ziekte kind en 

zijn of haar broertjes en zusjes tijdelijk te weren.

De behandelend arts meldt een 

geval van mazelen bij de GGD.

Rodehond (rubella)

Ja, risicogroep. (Zie informatie RIVM)*

Ja, wanneer er twee personen of 

meer binnen twee weken rode 

hond hebben.

Roodvonk (Scarlatina) Nee

Ja, wanneer er twee personen of 

meer binnen twee weken dezelfde 

uitslag hebben.

RSV (respiratoir syncytieel virus) Nee, let wel op risicogroep (Zie informatie RIVM)* Overleg bij risicogroep.

Schimmelinfectie van de huid (ringworm, tinea Capitis)

Nee

Ja, wanneer er twee personen of 

meer binnen twee weken dezelfde 

uitslag hebben.

Overleg met de GGD ook over het 

informeren van de andere ouders, 

zodat die alert kunnen zijn.

Schurft (scabies) Ja

Ja, wanneer drie personen of 

meer mogelijke of bewezen 

schurft hebben.



Steenpuisten Nee, wel afdekken en behandeling van huisarts is nodig.

Ja, wanneer er twee personen of 

meer binnen twee weken dezelfde 

uitslag hebben

Tuberculose (TBC) Bij open TBC wel, anders niet Ja, om te overleggen. 

Vijfde ziekte (erythema infectiosum, parvovirusinfectie) Nee, let wel op risicogroep

Ja, wanneer er twee personen of 

meer binnen twee weken dezelfde 

uitslag hebben.

Waterpokken op 't KDV                                                                                                                                                                                                                                              Ja, risicogroep en besmettingsgevaar, als blaasjes zijn 

ingedroogd kan het kind weer komen.  (Zie informatie 

RIVM)*

Ja, wanneer er twee personen of 

meer binnen twee weken 

waterpokken hebben.

Waterpokken op de BSO Hierbij volgen wij de richtlijnen van school. Graag in 

overleg gaan met de Kwaliteitsmedewerker Ja, wanneer er twee personen of 

meer binnen twee weken 

waterpokken hebben.

Zesde ziekte (exanthema subitum) Nee

Ja, wanneer er twee personen of 

meer binnen twee weken dezelfde 

uitslag hebben.

* Zie reader gezondheidsrisico's kindercentra, psz en bso Revisie 10


