
Ziekte: Weren noodzakelijk? GGD bellen voor advies?

Diaree

Ja, bij bloederige diaree. Ja, bij één derde van de kinderen  op dezelfde 

groep

Hand, mond,  voetziekte

Nee, weren is niet nodig. Het is kind is al 

besmettelijk voor er verschijnselen zijn. Wel 

moet het welbevinden van het kind in de groep 

goed in de gaten gehouden worden en de 

hygiëne bij niet ingedroogde blaasjes. Ja, indien er binnen 2 weken 2 of meer gevallen 

in 1 groep zijn.

Hoofdluis

Ja, kinderen moeten eerste behandeld zijn, 

voordat ze weer mogen komen. Zie protocol 9
Nee

Koorts

Ja, er wordt contact opgenomen met de ouder 

voor overleg of het kind wel/niet opgehaald 

(moet) worden. Nee

Krentenbaard

Nee, het kind is al besmettelijk geweest voor de 

uitslag te zien is.

Ja, indien er binnen 2 weken 2 of meer gevallen 

in 1 groep zijn.

Oogontsteking

Nee, wel besmettingsgevaar, let extra op 

hygiëne!  Bij vaak schoonmaken contact met 

ouders. Nee

Loopoor

Nee, wel besmettingsgevaar, let extra op 

hygiëne!  Bij vaak schoonmaken contact met 

ouders. Nee

Rodehond (rubella) Nee, bij bevestiging van rode hond is wering niet 

nodig. Zwangere moeders en personeel moeten 

gewaarschuwd worden.

Ja, wanneer er twee personen of meer binnen 

twee weken rode hond hebben. De groep meldt 

de eerste aanmelding bij de 

kwaliteitsmedewerker ivm risicogroep

Roodvonk (Scarlatina)

Nee
Ja, wanneer er twee personen of meer binnen 

twee weken dezelfde uitslag hebben.

Schimmelinfectie van de huid 

(ringworm, zwemmerseczeem, 

spruw)

Nee, mag komen omdat het onschuldig is. Wel 

goed op hygiëne letten. 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)

Nee, maar behandeling van kind en gezin moet 

wel plaatsvinden.

Ja, wanneer drie personen of meer mogelijke of 

bewezen schurft hebben.

Steenpuisten

Nee, wel afdekken en behandeling op de groep 

en huisarts is nodig. Ja, wanneer er twee personen of meer binnen 

twee weken dezelfde uitslag hebben.

Vijfde ziekte (erythema infectiosum, 

parvovirusinfectie)

Nee, let wel op risicogroep zwangeren (eerste 

helft v/d zwangerschap en/of zwangere pm-ers 

op de groep) 

Ja, wanneer er twee personen of meer binnen 

twee weken dezelfde uitslag hebben.

Wormpjes
Ja. Pas 48 uur na behandeling mag het kind 

weer naar de groep komen. Nee

Waterpokken op het KDV                                                                                                                                                                                                                                              Nee, wering niet noodzakelijk omdat de 

besmettelijke periode al plaats vindt voor er 

verschijnselen zijn. Wanneer een kind zich goed 

voelt mag het naar de opvang komen. De 

blaasjes hoeven hiervoor niet ingedroogd te zijn. 

Wel moet het welbevinden van het kind in de 

groep goed in de gaten gehouden worden en de 

hygiëne bij niet ingedroogde blaasjes.

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 14

Wat kunt u als beroepskracht doen :  

• Ventileer de ruimte goed door ramen en deuren op een kier te zetten.

• Pas de hygiëneregels handen wassen, desinfecteren, schoonmaken, 

   verschonen en voedselvoorbereiding van het protocol ‘Hygiëne, veiligheid en gezondheid’ toe. 

• Raak het vocht van de blaasjes niet aan.

• Maak speelgoed dat kinderen in de mond stoppen elke dag schoon met gewoon schoonmaakmiddel.


