3 De meldingsplicht
Hieronder meer informatie over het melden van o.a. vlekjesziekten via een ‘artikel 26 melding’.
Wat is artikel 26?
In de Wet publieke gezondheid zijn verschillende artikelen (hoofdstukken) opgenomen. Een van deze
artikelen is artikelnummer 26. Hierin staat wat de plichten van bepaalde instellingen zijn als er zieken
zijn. In sommige gevallen moet dit gemeld worden aan de GGD. Dit is belangrijk omdat infecties soms
ernstige gevolgen hebben. De GGD kan dan bepalen of er actie ondernomen moet worden.
Welke instellingen moeten melden?
Instellingen die onder artikel 26 vallen zijn onder andere: kinderdagverblijven, andere kindercentra en
scholen. Maar ook bijvoorbeeld verpleeghuizen en verzorgingshuizen. In het algemeen gaat het om
instellingen waar kwetsbare mensen samenkomen voor één of meer dagdelen per dag.
Waarom moet ik melden?
Infecties bij kinderen kunnen soms ernstige gevolgen hebben. Als er meer zieken zijn dan normaal
betekent dit dat de kans dat andere kinderen besmet raken ook groter is. Het zou dus kunnen dat
steeds meer kinderen ziek worden. Ook medewerkers en ouders kunnen mogelijk besmet raken.
Wanneer moet ik melden?
Als er meer zieken zijn dan normaal het geval is, moet dit gemeld worden. Het gaat om ziekten die
vlekjes op de huid geven, diarree en/of braken veroorzaken, een gele verkleuring van de huid of ogen
(geelzucht) geven of een andere mogelijk besmettelijke ziekte. Ook wanneer er meer medewerkers
ziek zijn dan normaal het geval is, is dat een reden om te melden. Vlekjesziekten moeten gemeld
worden als er in twee weken tijd twee of meer kinderen en/of volwassenen in één groep ziek worden.
Is het verplicht om te melden?
Melden is verplicht. Doe je dit niet dan ben je eigenlijk strafbaar.
Hoe snel moet ik melden?
Zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen één werkdag.
Wie moet melden?
Het hoofd van de instelling moet binnen één werkdag de GGD bellen. In de praktijk zal dat vaak de
leidinggevende/unit-manager zijn.
Hoe moet ik melden?
Je neemt hiervoor contact op met het Meldpunt Infectieziekten van de GGD. Het telefoonnummer is
088 355 5493.
Wat moet ik melden?
Zorg dat als je belt je in ieder geval weet om welke ziekte het mogelijk gaat, hoeveel zieken er zijn,
hoe ernstig de klachten zijn en de data waarop de kinderen en/of volwassenen ziek werden. Zie ook
de invulchecklist in deze toolkit of op de webpagina.
Wat doet de GGD na een melding?
De GGD zal na de melding beoordelen of er maatregelen nodig zijn om verspreiding tegen te gaan. In
overleg zal er een plan gemaakt worden. Dit zorgt ervoor dat de ziekte zo snel mogelijk en zo goed
mogelijk wordt bestreden. Andere kinderen en werknemers worden zo beschermd.

