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PROTOCOL BESMETTELIJKE ZIEKTES. 
 
Waterpokken: 

Stap 1. 

Meldingsplicht naar (aankomende) zwangeren en ouders/verzorgers van de betrokken 

klas. 

Stap 2. 

Meldingsplicht naar GGD als er meer dan 2 kinderen uit 1 klas ziek zijn, zij kunnen dan 

eventueel kinderen inenten/oorzaken achterhalen. 

Stap 3. 

Wering van leerlingen met waterpokken is niet nodig, tenzij ze zich ziek voelen. 

 

Rode hond: 

Stap 1. 

Bij vermoeden van rode hond (bijna zelden daadwerkelijk rode hond) altijd eerst melden 

bij GGD. 

Stap 2. 

Indien het daadwerkelijk gaat om rode hond, dan in overleg met GGD vervolgstappen 

uitvoeren (bv. wering wel/niet). 

 

Mazelen: 

Stap 1. 

Bij vermoeden van mazelen (bijna zelden daadwerkelijk mazelen) altijd eerst melden bij 

GGD. 

Stap 2. 

Indien het daadwerkelijk gaat om mazelen, dan in overleg met GGD vervolgstappen 

uitvoeren (bv. wering wel/niet). 

 

Bof: 

Stap 1. 

Bij vermoeden van bof (bijna zelden daadwerkelijk bof) altijd eerst melden bij GGD. 

Stap 2. 

Indien het daadwerkelijk gaat om bof, dan in overleg met GGD vervolgstappen uitvoeren 

(bv. wering wel/niet) . 

 

Krentenbaard: 

Stap 1. 

Meldingsplicht naar ouders/verzorgers van de betrokken klas. 

Stap 2. 

Het advies geven om het kind te laten behandelen. 

Stap 3. 

Meldingsplicht naar GGD als er meer dan 2 kinderen uit 1 klas ziek zijn. Zij kunnen 

vaststellen wat er regionaal speelt en kinderen (laten) oproepen die niet behandeld 

worden. 

Stap 4. 

Blaasjes met vocht wat open gaat is erg besmettelijk.  

Twee dagen na gebruik van antibiotica is het niet meer besmettelijk. 
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Bij leerlingen waarbij je niet duidelijk kunt maken dat ze niet aan de wondjes mogen 

komen en er komt nog steeds vocht uit de wondjes, dan in overleg met ouders en 

directie besluiten of het toch beter is om het kind thuis te laten tot er geen vocht meer 

uit de wondjes komt. 

 

Salmonellabacterie: 

Stap 1. 

Verscherpte controle hygiëne: apart toilet/handdoek/hoesthygiëne/luier handschoenen. 

Stap 2. 

Meldingsplicht naar GGD (en na overleg met GGD ook ouders/verzorgers) als er meer 

dan 2 kinderen uit 1 klas ziek zijn. 

Stap 4. 

Wering van leerlingen is niet noodzakelijk. 

 

Hand-voet en mondziekte: 

Stap 1. 

Verscherpte controle hygiëne: apart toilet/handdoek/hoesthygiëne/luier handschoenen. 

Stap 2. 

Meldingsplicht naar GGD (en na overleg met GGD ook ouders/verzorgers) als er meer 

dan 2 kinderen uit 1 klas ziek zijn, zij kunnen dan eventueel kinderen inenten. 

Stap 4. 

Wering van leerlingen is niet noodzakelijk. 

                 

Kinkhoest: 

Stap 1 

Melden bij ouders van kinderen met ziekten van de longen, spierziekten en ziekten van 

het zenuwstelsel. Deze lopen kans op een ernstig verloop van de ziekte. 

Stap 2 

In overleg met GGD eventueel andere ouders informeren, zodat ze alert zijn op 

verschijnselen van kinkhoest bij hun kind. Wanneer een kinkhoestpatiënt in aanraking is 

geweest met een (pasgeboren) baby informeer dan ook de ouders. 

Stap 3 

Wering van leerlingen met kinkhoest is niet nodig, tenzij ze zich ziek voelen. 

 

Voor extra informatie. 

infectieziekten@ggddrenthe.nl 

Tel.  0592-306300 
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