7 Veelgestelde vragen aan de GGD
Algemeen
Moeten zieke kinderen naar huis worden gestuurd?
Dit moet per geval worden beoordeeld door de groepsleiding. Als een kind zich echt niet lekker voelt
en niet mee kan doen in de groep is het voor het kind meestal prettiger om thuis te zijn. Een andere
reden om een ziek kind te laten ophalen is als het meer aandacht of verzorging nodig heeft dan de
groepsleiding kan bieden. Tot slot kan de bescherming van de gezondheid van de andere kinderen
een reden zijn om een kind te weren, maar dit is slechts bij enkele ziekten het geval. In onder andere
het vlekjesziektenschema+ (hoofdstuk 6) staat per ziekte vermeld of wering ter bescherming van de
gezondheid van de andere kinderen noodzakelijk is.
Hoe hoog moet de koorts zijn om een kind naar huis te sturen?
Koorts is een reactie van het lichaam op een infectie. Het zorgt ervoor dat de micro-organismen
onschadelijk worden gemaakt. De verhoging van de lichaamstemperatuur is op zichzelf geen reden
om een kind naar huis te sturen. Ook bij koorts beoordeel je hoe een kind zich voelt, of het mee kan
doen in de groep en hoeveel aandacht en verzorging het nodig heeft. De hoogte van de koorts is geen
maat voor de ernst van de ziekte. Relatief onschuldige aandoeningen kunnen met hoge koorts
gepaard gaan terwijl er bij sommige ernstige ziekten alleen lichte verhoging optreedt.
Wanneer moet ik de GGD bellen?
Een kindercentrum is op grond van artikel 26 van de Wet publieke gezondheid (zie ook hoofdstuk 3)
verplicht om de volgende aandoeningen bij de GGD te melden:
 Diarree: als meer dan een derde deel van de groep klachten heeft binnen een week.
 Geelzucht: elk geval melden.
 Huiduitslag/vlekjes: als er twee of meer gevallen zijn binnen twee weken, in dezelfde groep.
 Schurft: melden bij drie gevallen in een groep.
 Meerdere gevallen van een andere ernstige infectieziekte in korte tijd, bijvoorbeeld
longontsteking of hersenvliesontsteking.
Daarnaast is het raadzaam om met de GGD te overleggen voor je ouders van de andere kinderen
over een ziektegeval informeert. Uiteraard mag de GGD altijd gebeld worden als er onrust is en/of er
vragen zijn over infectieziekten. Zowel door medewerkers, als door ouders!
Mag een kind dat niet gevaccineerd is op een kindercentrum worden geplaatst?
In Nederland is meer dan 95% van de kinderen ingeënt. Toch komt er soms kinkhoest of mazelen
voor. Vooral kinderen die (nog) niet gevaccineerd zijn lopen dan risico. Daarom is het belangrijk voor
een kindercentrum om aan de ouders te vragen of hun kind deelneemt aan het
Rijksvaccinatieprogramma en welke vaccinaties het kind al heeft gekregen.
In Nederland is het niet wettelijk verplicht om de kinderen te vaccineren. Er zijn ouders die
bijvoorbeeld vanwege hun levensbeschouwing ervoor kiezen om hun kinderen niet te laten
vaccineren. Het is over het algemeen niet nodig om ongevaccineerde kinderen te weigeren op het
kindercentrum.
Huiduitslag
Wat moeten we doen als er kinderen met vlekjes zijn?

Als meerdere kinderen in een groep in korte tijd (twee of meer kinderen binnen twee weken) een
zelfde soort huiduitslag hebben, is het kindercentrum verplicht om dit te melden bij de GGD. De GGD
beoordeelt dan of er verder onderzoek noodzakelijk is naar de oorzaak van de huiduitslag en of er nog
andere maatregelen genomen moeten worden.
Er is een kind met rodehond, moet ik een waarschuwing ophangen?
Rodehond komt in Nederland zelden voor. Bovendien is de ziekte moeilijk te onderscheiden van
andere vlekjesziekten. De GGD zal, met toestemming van de ouders van het zieke kind, eerst bij de
behandelend arts nagaan of er echt rodehond is vastgesteld. Als dat zo is, moeten beroepskrachten
en ouders gewaarschuwd worden.
Waarom mogen kinderen met waterpokken tegenwoordig gewoon naar het kindercentrum
komen. Het vocht uit de blaasjes is toch besmettelijk?
Het vocht uit de blaasjes is inderdaad besmettelijk, maar de ziekte wordt vooral overgebracht via
druppeltjes uit de neus en de keel. Waterpokken is een zeer besmettelijke ziekte en de meest
besmettelijke periode is voordat de blaasjes ontstaan. Op het moment dat de diagnose gesteld wordt,
heeft de besmetting van de kinderen in de omgeving al plaatsgevonden.
Er is een kindje op het kindercentrum met gordelroos, geconstateerd door de huisarts. Mag dit
kind blijven of moet het geweerd worden?
Gordelroos komt inderdaad ook bij kleine kinderen voor, het vocht in de blaasjes bevat virus, hetzelfde
als het waterpokkenvirus. Van dit virus kan je dus hooguit een besmetting met waterpokken krijgen en
dat is voor kinderen geen probleem. Gordelroos kan pas ontstaan als je zelf ooit de waterpokken hebt
gehad. Het zit in je eigen lichaam en je kunt gordelroos daarom ook niet direct doorgeven aan een
ander.
Moet roodvonk niet altijd met antibiotica behandeld worden?
Nee, roodvonk is op zichzelf geen ernstige ziekte. In sommige gevallen kunnen er echter ernstige
complicaties optreden. De huisarts beoordeelt per patiënt of er een verhoogd risico is op complicaties
en antibiotica noodzakelijk zijn.
Moet een kind met hoofdschimmel (cirkelvormige kale plekken op het hoofd) thuisblijven?
Hoofdschimmel is geen reden om een kind te weren van een kindercentrum. Wel is het belangrijk om
na te gaan of er andere kinderen zijn met dezelfde klachten en of ze op de juiste manier behandeld
worden. De schilfers van de huid kunnen de schimmel bevatten en door (in)direct huidcontact
(kammen, petten, pruiken e.d.) een besmetting veroorzaken. Daarom is het belangrijk de
verkleedkleren te wassen en niet meer te gebruiken zolang er kinderen met hoofdschimmel zijn.
Mag een kind met waterwratjes/bolhoedwratjes op het kindercentrum komen en deelnemen aan
buitenactiviteiten met water?
Ja. Meestal komen deze wratjes op jonge leeftijd voor en verdwijnen ze weer vanzelf. Als een kind er
veel last van heeft, kunnen ze verwijderd worden. De wratjes ontstaan als gevolg van een
virusbesmetting. Net als bij andere virussen geldt dat iemand al besmettelijk is voordat er iets
zichtbaar is. Ook is het zo dat niet iedereen er even gevoelig voor is om ze te krijgen.

Voor meer informatie, zie het LCHV document "Informatie over ziektebeelden voor
kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang". Dit document is te
downloaden onder andere via de link op de webpagina Kindercentra en de website van het
rivm.

