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van de redactie

Met deze nieuwsbrief informeren wij 
u over infectieziekten en de bestrij
ding daarvan in kindercentra. Artsen 
en verpleegkundigen van de afdeling 
infectieziekten behandelen zelf geen 
patiënten. Zij doen ‘bron en con
tact  onderzoek’; zij onderzoeken 
bijvoorbeeld waar iemand de ziekte 
heeft opgelopen, wie nog meer 
besmet zijn en wat men kan doen 
om te voorkomen dat meer mensen 
ziek worden. Daarnaast geeft de GGD 
voorlichting over de ziekte en 
adviezen over hygiënemaatregelen.
In deze nieuwsbrief leest u over 
onderwerpen die voor kunnen komen 
op een kindercentrum. Bijvoorbeeld 
informatie over artikel 26 meldin 
gen, hand, voet en mondziekte 
(HVM), krentenbaard en het 
agrarische kinderdagverblijf. 
Tenslotte een ‘Overzicht infectie
ziekten voor scholen en kinder
centra’.
Heeft u zelf een onderwerp voor de 
nieuwsbrief? Laat het ons weten via 
infectieziekten@ggdnog.nl of via 
het telefoonnummer van de afdeling 
Infectieziektebestrijding:  
088 – 443 33 55.

Kinderopvang

Bepaalde groepen in de bevolking zijn extra kwetsbaar voor infectieziekten. 
Bijvoorbeeld zieke mensen en jonge kinderen. In kindercentra zijn vaak meer
dere kinderen bij elkaar. Dan kunnen er ook meer kinderen tegelijk ziek zijn. 
Door de GGD in te lichten kunnen wij onderzoeken om welke ziekte het gaat en/
of het ernstig is. De gevolgen kunnen beperkt worden door hygiënemaatregelen, 
brononderzoek of vaccinaties. De leiding van de instelling doet de melding van 
een ongewoon aantal zieken, het liefst telefonisch, bij de GGD.

Wat zijn artikel 26 meldingsplichtige ziektes? 
Bij artikel 26 gaat het om aandoeningen die door nietartsen kunnen worden 
geconstateerd, zoals: 
  maagdarmproblemen (braken en/of diarree)
  geelzucht
  huidaandoeningen
  andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard,  

bij de kinderen of het begeleidend personeel. 

Wanneer moet ik melden?
Geelzucht moet al gemeld worden bij één geval, net als een ernstige aandoe
ning. Huidproblemen en maagdarmproblemen graag melden als er 2 of meer 
personen binnen één week in een groep klachten hebben. De GGD geeft adviezen 
over hoe om te gaan met een uitbraak. 

Wet publieke gezondheid
Artikel 26 meldingen instellingen

noord- en oost-gelderland

Bij diarree in een kindercentrum is soms een groot deel van de groep besmet. 
Meestal krijgen de kinderen na elkaar klachten. De kinderen besmetten elkaar. 
Dan is het belangrijk dat de dagelijks hygiënemaatregelen nog strenger wor
den uitgevoerd. Zoals handen wassen (zonder sieraden) na het verschonen 
van ieder kind en voordat je met etenswaren bezig gaat. En het schoonmaken 
van het aankleedkussen na ieder kind. Ondanks het toepassen van hygiëne
maatregelen, komt het toch voor dat diarreeklachten zich onder de kinderen 
van een groep verspreiden. Het norovirus bijvoorbeeld is niet alleen besmet
telijk via ontlasting of braaksel, maar ook via de lucht.

Welke meldingen kreeg de ggd dit jaar?
De afdeling Infectieziektebestrijding van GGD Noord en OostGelderland kreeg 
het afgelopen jaar de volgende Artikel 26 meldingen: 
 HVMziekte (26x)
 Krentenbaard (10x) 
 5de ziekte (6x) 
 Maagdarmproblemen (5x)
 Vlekjes algemeen (4x) 
 Oorontsteking bij meerdere kinderen (1x) 
 Oogontsteking bij meerdere kinderen (1x)
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Hand, voet en mondziekte (HVM)

noord- en oost-gelderland

hoe verloopt de besmetting? 
Hand, voet en mondziekte is zeer 
besmettelijk. Besmetting vindt vooral 
plaats via vocht uit de blaasjes, de 
lucht (hoesten), maar kan ook via 
ontlasting worden overgebracht. Bij 
toiletgebruik kunnen de toiletbril, 
de spoelknop en andere voorwerpen 
besmet raken. Door contact met deze 
voorwerpen kan het virus aan de 
handen komen en daarna in de mond 
terechtkomen. De ziekte is vlak voor er 
klachten zijn besmettelijk voor ande
ren. Na herstel kan het virus nog tijde
lijk worden overgedragen.
Vooral jonge kinderen (tot 10 jaar) 
zijn gevoelig voor het ontwikkelen 
van hand, voet en mondziekte. 
Pasgeboren baby’s hebben, tot 10 
dagen na de geboorte, een verhoog
de kans op een ernstiger verloop. 
Daarnaast lopen mensen die geen anti
stoffen hebben, en die beroepsmatig 
werken met kinderen, meer kans om de 
ziekte te krijgen.

Is hvM te voorkomen? 
Er is geen vaccin tegen hand, voet 
en mondziekte en er zijn geen medi
cijnen om de ziekte te voorkomen. 
Hoesthygiëne kan helpen om hand, 

veroorzaakt wordt. 

Wat is hand-, voet-, en mondziekte? 
HVM is een besmettelijke aandoening, 
veroorzaakt door een virus. De sympto
men zijn pijnlijke kleine blaasjes in de 
mond, aan de handpalmen en aan de 
voetzolen. 
In West Europa is het een meestal 
onschuldige, mild verlopende ziekte. 
HVM komt zo nu en dan in kleine epi
demieën voor, vooral bij kleine kin
deren. In Nederland en België komt 
hand, voet en mondziekte vooral in 
de nazomer en herfst voor. In Azië zijn 
er grotere uitbraken, met soms een 
ernstiger verloop van de ziekte. 

Wat is het ziekteverloop? 
In de meeste gevallen verloopt de 
ziekte zonder, of met zeer lichte klach
ten. De ziekte kan beginnen met lichte 
koorts, misselijkheid, buikpijn, braken 
en keelpijn. Als er klachten zijn, wordt 
hand, voet en mondziekte geken
merkt door kleine (25 mm) blaasjes in 
de mond die gemakkelijk stuk gaan en 
kleine oppervlakkige beschadigingen 
van het slijmvlies geven. Dat lijkt vaak 
op aften. Deze plekjes in de mond zijn 
vaak pijnlijk. Als er veel blaasjes zijn, 
is eten en drinken moeilijk. Kort na 
het ontstaan van plekjes in de mond, 
volgen kleine blaasjes op de handpal
men en voetzolen (dat kunnen er tus
sen 5 en meer dan 100 zijn). Eerst zijn 
dat kleine rode vlekjes die verder uit
groeien tot kleine blaasjes. De blaasjes 
zijn vaak pijnlijk. In zeldzame gevallen 
kan het virus ernstige verschijnselen 
geven bij pasgeborenen; het kind kan 
hoge koorts krijgen en/of suf worden. 
Men moet dan direct de huisarts waar
schuwen. 
De tijd tussen het besmet raken en 
ziek worden (incubatietijd) is meestal 
3 tot 6 dagen.

voet en mondziekte te voorkomen. 
Daarnaast wordt goede ventilatie gead
viseerd en kan goede algemene hygiëne 
helpen om verspreiding van de ziekte 
te voorkomen.
 
De volgende maatregelen zijn dan 
belangrijk:
 Maak minimaal eenmaal per dag, 

maar afhankelijk van de situatie 
vaker, het toilet schoon. Gebruik 
van gewone schoonmaakmiddelen is 
voldoende.

 Werk van schoon (deurklink, kraan, 
trekker of drukknop) naar min
der schoon (toiletbril, toiletpot). 
Gebruik schoonmaakdoekjes die voor 
het toilet zijn gebruikt niet voor 
andere schoonmaakwerkzaamheden.

 Verschoon minimaal dagelijks de 
handdoek in het toilet, gebruik lie
ver papieren handdoekjes.

 Houd de nagels kort.
 Vermijd gemeenschappelijk gebruik 

van washandjes, handdoeken en tan
denborstel.

 Vermijd contact met vocht uit de 
blaasjes van kinderen met hand
voetmondziekte.

 Maak speelgoed dat kinderen in de 
mond nemen regelmatig schoon.

hoe wordt hvM behandeld? 
Als er veel pijnlijke plekken in de 
mond zijn, kan de arts soms een verdo
vende zalf voorschrijven. Meestal ver
dwijnen alle blaasjes bij hand, voet 
en mondziekte weer na 1 week zonder 
littekenvorming. 
Iemand met hand, voet en mond
ziekte die zich goed voelt, kan gewoon 
naar het kindercentrum, school of 
werk. Informeer wel de leiding, omdat 
het om een besmettelijke ziekte gaat. 
De leiding kan dan in overleg met de 
GGD andere ouders informeren, zodat 
zij kunnen letten op verschijnselen van 
hand, voet en mondziekte bij hun 
kind.

hand-, voet-, en mondziekte komt de laatste jaren veel voor in nederland.  
de meeste van alle meldingen die binnenkomen bij ggd noord- en oost-gelderland  
gaan over hvM. de naam hand-, voet- en mondziekte moet men niet verwarren  
met mond- en klauwzeer, dat alleen voorkomt bij vee en door een ander virus 

Quiz hand- voet- en mondziekte
In de vorige nieuwsbrief stond een 
Quiz over hand voet en mondziekte. 
De prijs, een boekenbon, is gewonnen 
door een medewerker van Kinderopvang 
Romi te Elburg.
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Krentenbaard 
 
Krentenbaard is ziekte nummer twee waarvan meerdere 
kinderen tegelijk last hadden in de regio Noord en Oost
Gelderland. 

Wat is krentenbaard? 
Krentenbaard is een huidinfectie met een bacterie: een 
stafylokok of een streptokok. Veel mensen dragen deze 
bacteriën in neus of keel. Meestal hebben ze daar geen 
klachten van. 

Wat is het ziekteverloop? 
Krentenbaard zit meestal in het gezicht, maar kan ook 
op andere plaatsen op het lichaam voorkomen. Vaak 
ontstaat het in een wondje dat al in het gezicht zit, een 
opengekrabde muggenbult bijvoorbeeld. Het begint met 
rode bultjes, die later blaasjes worden en met gelig vocht 
gevuld zijn. Daarna worden de blaasjes korstjes. 

noord- en oost-gelderland

De vijfde ziekte 
Vijfde ziekte is de op twee na meest voorkomende ziekte 
die gemeld wordt. 

Wat is de vijfde ziekte? 
De vijfde ziekte is een kinderziekte met over het hele 
lichaam vlekjes die samenvloeien tot grotere vlekken. Het 
komt vooral voor bij kinderen van 4 tot 10 jaar, meestal in 
het voorjaar of de vroege zomer.

hoe verloopt de besmetting? 
Krentenbaard is besmettelijk door hoesten en niezen en via 
het vocht uit de blaasjes. Kinderen zijn al besmettelijk voor 
zij verschijnselen van krentenbaard krijgen. Kinderen met 
krentenbaard hoeven niet weggehouden te worden van het 
kinderdagverblijf. Het advies van de GGD is wel dat ouders 
eerst met het kind naar de huisarts gaan. 

hoe wordt krentenbaard behandeld? 
Vaak is een behandeling van de plek(jes) met antibiotica
zalf genoeg. De besmettelijkheid is verdwenen wanneer de 
blaasjes opgedroogd of ingedroogd zijn, of 2 dagen na de 
start van een behandeling met de juiste antibiotica. Tegen 
de ziekte ontstaat geen immuniteit, mensen kunnen meer
dere keren krentenbaard krijgen.

Is krentenbaard te voorkomen? 
Goede hand en hoesthygiëne helpt om infecties met kren
tenbaard te voorkomen. Vermijd contact met de plekken 
en was de handen met zeep na contact met iemand met 
krentenbaard. Probeer te voorkomen dat een kind aan de 
krentenbaardplekken krabt. Maak het speelgoed (vooral wat 
in de mond gestopt wordt) goed schoon.

Wat is het ziekteverloop? 
Het kind krijgt rode wangen met grillige, rozerode vlek
jes. De uitslag breidt zich uit naar romp, billen, armen en 
benen. Het kind kan wat koorts en jeuk hebben, maar voelt 
zich verder niet ziek. Het kind kan gewoon naar school of 
kinderdagverblijf. Na ongeveer tien dagen is de uitslag ver
dwenen.

vijfde ziekte en zwangerschap 
Er is, vooral tijdens de zwangerschap van leidsters, veel 
ongerustheid over het kunnen krijgen van vijfde ziekte.  
Het advies van de GGD is dat leidsters bloed laten prikken 
om te controleren of ze antistoffen hebben tegen vijfde 
ziekte. Bij de meeste volwassenen is dit het geval. Als deze 
controle bij aanstelling van een leidster wordt gedaan, 
voorkomt dit veel onrust. 

Diarree 

Er waren weinig meldingen van diarree. Dit kan betekenen 
dat de kinderen op het kinderdagverblijf geen diarree heb
ben omdat leidsters goed omgaan met hygiëne en voed
selbereiding. Of dat zieke kinderen thuis gehouden worden 
zodat besmetting beperkt wordt. Maar het kan ook beteke
nen dat er misschien kennistekort is, bijvoorbeeld onvol
doende kennis van de meldplicht. Of misschien wordt een 
uitbraak niet herkend?



Colofon

De nieuwsbrief Kinderopvang – 
Infectieziekten is uitgebracht door de 
taakgroep Infectieziektebestrijding 
van GGD Noord en OostGelderland. 

Redactiesecretariaat
GGD Noord en OostGelderland
t.a.v. Erna de Vries
Postbus 51
7300 AB Apeldoorn
T 088  443 33 69

E e.devries @ggdnog.nl

Vormgeving

Witte rook grafisch ontwerpers

Nieuwsbrief Kindercentra – 
Infectieziekten is een uitgave van  
GGD Noord en OostGelderland.

Overige uitgaven:  
Nieuwsbrief Infectieziekten
Deze nieuwsbrieven zijn te zien op de 
website van de GGD: www.ggdnog.nl

Agrarische kinderopvang: 
gezond en veilig? 
Kinderopvang op een boerderij is leuk. Kinderen zijn veel buiten, bewegen meer 
en leren hoe zij om moeten gaan met dieren. zij leren waar voedselproducten, 
zoals melk en eieren, vandaan komen. Maar ook kunnen kinderen door contact met 
dieren en door omstandigheden op en rondom het boerenbedrijf ziek worden. Met 
de juiste voorzorgsmaatregelen zijn deze risico’s te voorkómen en te verkleinen. 

Wat zijn zoönosen? 
Zoönosen zijn van dier op mens overdraagbare infectieziekten bij boerderijdie
ren. Niet elke zoönose vormt een ernstig risico voor de gezondheid van kin
deren. Verwekkers van maagdarminfecties, zoals salmonella, campylobacter en 
E.colibacterie, vormen het grootste risico voor kinderen. 

hoe lopen kinderen infecties op? 
Kinderen kunnen infecties oplopen door contact met besmette dieren (aaien) en 
besmette omgeving. Maar ook door het eten van besmet voedsel, zoals ongepas
teuriseerde melk, rauwe eieren en vlees. Andere infecties die kunnen voorkomen 
bij dieren op een boerderij zijn Qkoorts en aviaire influenza (vogelgriep), die 
via de lucht verspreiden. Verder kunnen kinderen door direct contact met dieren 
ringworm of tetanus oplopen.

hoe worden infecties voorkomen?
Beheerders van agrarische kinderdagverblijven zullen er alles aan doen om 
besmettingen te voorkomen. Bijvoorbeeld het dragen van eigen overalls en laar
zen in de stal, het handenwassen na contact met dieren, etc. Bij een uitbraak 
van een zeer besmettelijke dierziekte (of de verdenking ervan), wordt het bedrijf 
namelijk gesloten.

Medewerkers op een agrarisch KDV moeten er voor zorgen dat kinderen
 de handen wassen met water en zeep na contact met dieren, na het buiten 

spelen en voor het eten,
 hun handen afdrogen met wegwerphanddoekjes,
 niet eten tussen de dieren,
 geen rauwe melk, vlees e.d. gebruiken,
 uit de buurt blijven van zieke dieren,
 buiten kunnen lopen en spelen op plaatsen die vrij zijn van mest.

Waar vind ik informatie?
In de brochure ‘Agrarische kinderopvang, gezond en veilig’ leest u wat kunt u 
doen om het risico op zoönosen voor de kinderen te verkleinen.  
http://www.zlto.nl/media/default.aspx/zlto/org/1724/Agrarischekinderopvang
gezondenveiligpdf

nieuwsbrief Kinderopvang - Infectieziekten ggd noord- en oost-gelderland, Jaargang 10, december 2014 4

noord- en oost-gelderland



Ziekte en  
voorkeurs leeftijd

Kun je herkennen aan Is besmettelijk in de 
periode

Hoe wordt het over
gedragen en hoe voor
kom je verspreiding

Maatregelen voor 
zwangere vrouwen

Wering van school 
of kinderdagverblijf 
nodig

Contact GGD nodig*

Bof
Alle leeftijden

Koorts, opgezwollen 
pijnlijke wang(en), oor-
pijn

5 dagen vóór tot 9  
dagen na de zwelling 
van de wang(en)

Hoesten en niezen r 
alert zijn op hoest- en 
handhygiëne en de vac-
cinatiestatus van de 
kinderen 

Geen Niet zinvol, besmetting 
heeft mogelijk al plaats 
gevonden 

Overleg is raadzaam

Diarree
Alle leeftijden

Meer dan driemaal daags 
waterdunne ontlasting

Tijdens de klachten Ontlasting r zeer alert 
zijn op goede hand- en 
toilethygiëne

Geen Mogen naar school of 
kindercentra. Wel strikte 
hygiëne handhaven 

Melden als meer dan 
1/3 van de groep  
binnen een week  
klachten heeft

Hand voet en  
mondziekte
1 – 5 jaar

Pijnlijke blaasjes in de 
mond, op de handpal-
men en voetzolen

3 tot 7 dagen voor het 
ontstaan van de klach-
ten tot nog tijdelijk na 
herstel

Hoesten, niezen,  
contact met het vocht 
uit de blaasjes en via 
ontlasting r alert zijn 
op hoest-, hand- en  
toilethygiëne en het 
schoonhouden van 
speelgoed

Geen Niet zinvol, besmetting 
heeft mogelijk al plaats 
gevonden

Melden als er binnen 
2 weken 2 of meer  
zieken zijn in dezelfde 
groep

Hepatitis A
Alle leeftijden

Verloopt vaak onopge-
merkt bij kinderen. 
Koorts, buikklachten, 
misselijkheid, geel-
zucht, donkere urine, 
vermoeidheid 

Ongeveer 1 week vóór 
tot ongeveer 1 week na 
het ontstaan van de 
geelzucht of koorts 

Ontlasting r goed op 
toilet- en verschoon-
hygiëne letten. 
Handhygiëne na toilet-
gang is erg belangrijk  

Geen Schoolkinderen weren 
tot 1 week na het ont-
staan van de geelzucht. 
Overige kinderen niet 
zinvol, behalve als een 
kind terug komt van 
vakantie en nog niet op 
het verblijf is geweest  

Melden bij de GGD 
indien iemand  
verschijnselen van  
hepatitis A heeft

Kinkhoest
Alle leeftijden

Begint met verkoudheid, 
droge hoest. Later flinke 
hoestbuien. 
Hoestklachten houden 
lang aan

4 weken vanaf de eerste 
klachten 

Hoesten en niezen r 
alert zijn op hoest-  
en handhygiëne en de  
vaccinatiestatus van 
kinderen < 1 jaar

Overleg met GGD of 
huisarts indien > 36 
weken zwanger en er 
contact is geweest met 
iemand met kinkhoest 

Niet zinvol, besmetting 
heeft mogelijk al plaats 
gevonden 

Overleg is raadzaam

Overzicht infectieziekten voor scholen en kindercentra
Noord en OostGelderland



Roodvonk
<6 jaar

Koorts, felrode vlekjes 
die eruit zien als  
kippenvel en voelen  
als schuurpapier,  
‘frambozentong’, later 
vervelling van de huid 

Al voor het ontstaan 
van de vlekjes, tot de 
vervelling voorbij is.  
Bij behandeling tot 
48 uur na starten  
hiervan 

Hoesten en niezen r 
alert zijn op hoest-  
en handhygiëne 

Contact rondom de 
bevalling vermijden met 
iemand met roodvonk 

Niet zinvol, besmetting 
heeft mogelijk al plaats 
gevonden

Melden als er binnen 
2 weken 2 of meer  
zieken zijn in dezelfde 
groep

Ziekte en  
voorkeurs leeftijd

Kun je herkennen aan Is besmettelijk in de 
periode

Hoe wordt het over
gedragen en hoe voor
kom je verspreiding

Maatregelen voor 
zwangere vrouwen

Wering van school 
of kinderdagverblijf 
nodig

Contact GGD nodig*

Mazelen
½ – 10 jaar 

Hoge koorts, verkoud-
heid, rode ogen, rode 
vlekjes beginnend  
achter oor en vervol-
gens over hele lichaam

4 dagen voor het ont-
staan van de klachten 
tot 4 dagen na het 
begin van de vlekjes

Hoesten en niezen r 
alert zijn op hoest-  
en handhygiëne en de 
vaccinatiestatus van de 
kinderen 

Indien niet gevacci-
neerd of het niet door-
gemaakt: contact met 
mazelen patiënten ver-
mijden

Niet zinvol, besmetting 
heeft zeer waarschijnlijk 
al plaats gevonden 

Melden bij de GGD 
indien iemand ver-
schijnselen van mazelen 
heeft

Rode hond (rubella)
5 – 20 jaar

Verkoudheid, rode vlek-
jes beginnend in het 
gezicht en vervolgens 
over hele lichaam, kan 
egaal rood/roze worden 

10 dagen vóór tot 
7 dagen na het ontstaan 
van de rode vlekjes 

Hoesten en niezen r 
alert zijn op hoest-  
en handhygiëne en de  
vaccinatiestatus van  
de kinderen 

Indien niet gevacci-
neerd of het niet door-
gemaakt: contact met 
rode hond patiënten 
vermijden

Niet zinvol, besmetting 
heeft mogelijk al plaats 
gevonden

Melden als er binnen 
2 weken 2 of meer  
zieken zijn in dezelfde 
groep

Schurft (scabiës)
Alle leeftijden

Toenemende jeuk, vooral 
’s nachts. Op de huid 
mogelijk rode bultjes en 
blaasjes 

Als de mijten aanwezig 
zijn. 24 uur na behan-
deling niet meer 
besmettelijk

Minimaal 15 minuten of 
regelmatig intensief 
lichamelijk contact of 
via besmette lakens 

Geen Niet zinvol, besmetting 
heeft mogelijk al plaats 
gevonden

Melden als er binnen 
2 weken 3 of meer  
zieken zijn in dezelfde 
groep

Krentenbaard  
(impetigo)
<3 jaar

Bultjes die veelal begin-
nen in het gezicht.  
De bultjes worden 
blaasjes, gevuld met 
vocht 

Voor en tijdens het ont-
staan van de blaasjes. 
Niet meer besmettelijk 
48 uur na beginnen 
antibiotica of als de 
blaasjes zijn ingedroogd 

Hoesten, niezen en con-
tact met het vocht uit 
de blaasjes r alert zijn 
op hoest- en handhygië-
ne en het schoonhouden 
van speelgoed

Contact rondom de 
bevalling vermijden met 
iemand met krenten-
baard

Mogen naar school of 
kindercentra. Wel blaas-
jes eventueel afplakken 
of starten met anti-
biotica (ouders advi-
seren naar de huisarts 
te gaan)

Melden als er binnen 
2 weken 2 of meer  
zieken zijn in dezelfde 
groep

Noord en OostGelderland
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Ziekte en  
voorkeurs leeftijd

Kun je herkennen aan Is besmettelijk in de 
periode

Hoe wordt het over
gedragen en hoe voor
kom je verspreiding

Maatregelen voor 
zwangere vrouwen

Wering van school 
of kinderdagverblijf 
nodig

Contact GGD nodig*

Zesde ziekte
½ – 3 jaar

Koorts, gevolgd door een 
niet jeukende huiduit-
slag beginnend in het 
gezicht, daarna romp, 
armen, nek

Tijdens de koorts en 
huiduitslag totdat dit 
verdwenen is

Hoesten en niezen r 
alert zijn op hoest-  
en handhygiëne

Geen Niet zinvol, besmetting 
heeft mogelijk al plaats 
gevonden

Melden als er binnen 
2 weken 2 of meer  
zieken zijn in dezelfde 
groep

Meer informatie kunt u vinden in het draaiboek Gezondheidsrisico’s voor basisscholen of kindercentra’ op onze website www.ggdnog.nl/infectieziekten  
De afdeling Infectieziekten is bereikbaar op 088 - 443 33 55 of infectieziekten@ggdnog.nl
 

Waterpokken
2 – 6 jaar

Kleine rode bultjes waar-
op later blaasjes ont-
staan met veel jeuk 

2 dagen vóór tot max. 
7 dagen na ontstaan 
blaasjes. Als de blaasjes 
zijn ingedroogd is het 
niet meer besmettelijk 

Hoesten, niezen en  
contact met het vocht 
uit de blaasjes r alert 
zijn op hoest- en hand-
hygiëne en het schoon-
houden van speelgoed 

Indien de ziekte niet 
doorgemaakt: contact 
met besmette personen 
vermijden. Bij wel con-
tact: GGD of huisarts 
raadplegen

Niet zinvol, besmetting 
heeft zeer waarschijnlijk 
al plaats gevonden 

Melden als er binnen 
2 weken 2 of meer  
zieken zijn in dezelfde 
groep

* Bij onrust en vragen is contact met de GGD altijd raadzaam

Vijfde ziekte
4 – 10 jaar

Vlindervormige vlekjes 
beginnend in het 
gezicht, vuurrode wan-
gen. Vervolgens ver-
spreiding over het hele 
lichaam. Mogelijk met 
koorts, jeuk

1 week voordat de vlek-
jes ontstaan. Bij het 
ontstaan van de vlekjes 
is er géén gevaar meer 
op besmetting

Hoesten en niezen r 
alert zijn op hoest-  
en handhygiëne

Contact met huisarts of 
GGD opnemen als een 
zwangere < 20 weken 
zwanger is en de ziekte 
nooit heeft gehad of dit 
onbekend is

Niet zinvol, besmetting 
heeft mogelijk al plaats 
gevonden

Melden als er binnen 
2 weken 2 of meer  
zieken zijn in dezelfde 
groep
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