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GGD ziekte-advieslijst 

 Wel op-
vang 

Geen 
op-
vang  

Melden  
bij  
GGD  

Opmerkingen 

BOF X    
Diarree X   Bij bloederige diarree geen opvang. 
Difterie  X   
Hepatitis A X   Niet wanneer het kind de ziekte op vakantie heeft 

gekregen. 
Hepatitis B X    
Griep  X  Het kind is vaak te ziek om te komen. 
Hersenvlies- 
ontsteking 

 X  Het kind is vaak te ziek om te komen. 

Hand-, voet- en 
mondziekte 

X    

Herpes ( Koorts-lip ) X   Ook leidsters met een koortslip mogen komen. 
Waterpokken X   Besmettingsperiode is al voorbij wanneer ziekte is 

geconstateerd, andere ouders waarschuwen. 
Spruw X    
Hoofdluis  X  Direct behandelen en andere ouders informeren, 

geen opvang ivm snel verspreidingsgevaar 
Kinkhoest X   De besmettingsperiode is al voorbij wanneer de 

ziekte is geconstateerd. 
Krentenbaard X   Zo snel mogelijk behandelen is wel noodzakelijk. 
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 Wel op-
vang 

Geen 
op-
vang  

Melden  
bij  
GGD  

Opmerkingen 

Mazelen  X Ja Het kind is vaak te ziek om te komen. 
Middenoorontsteking X    
Ontstoken ogen X   Na twee dagen behandelen geen 

besmettingsgevaar. 
Polio  X Ja Ook broertjes en zusjes mogen niet komen i.v.m. 

besmettingsgevaar. 
Pseudo croup X    
Rode hond  X Ja Geen opvang i.v.m. het gevaar voor zwangere 

vrouwen 
Roodvonk X  Ja  
RS virus  X   Ouders waarschuwen van kinderen met 

longafwijkingen of te vroeg geboren kinderen. 
Schimmel-infecties X    
Schurft X  Ja  
Steenpuisten X    
Tekenbeten ziekte X    
Tuberculose  
(gesloten TBC ) 

X  Ja  

Tuberculose  
(open TBC ) 

 X Ja  
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 Wel op-
vang 

Geen 
op-
vang  

Melden  
bij  
GGD  

Opmerkingen 

Verkoudheid X    
Vijfde ziekte 
 
Waterpokken 

X 
 

X 

  Besmettingsperiode is al voorbij wanneer ziekte is 
geconstateerd. 
Besmettingsperiode is al voorbij wanneer ziekte is 
geconstateerd, andere ouders waarschuwen. 

Wormen X    
Wratten X    
Zesde ziekte X    
Ziekte van Pfeiffer X   Besmettingsperiode is al voorbij wanneer ziekte is 

geconstateerd, andere ouders waarschuwen. 
 

Aanvullende Dol-fijnregels 

• Bij 38 C koorts of hoger overlegt ouder en pedagogisch medewerker altijd over de te 
ondernemen actie.  

• Een pedagogisch medewerker mag pas geneesmiddelen toedienen na het invullen van 
een "overeenkomst gebruik geneesmiddelen". 

• Als de pedagogisch medewerker vind dat het kind te ziek is om mee te draaien in de 
groep en/of 1 op 1 zorg nodig heeft, moet het kind opgehaald worden 

• Kinderen mogen pas na overleg met de pedagogisch medewerker weer deelnemen in 
     de groep. 
• Belangrijk is dat ouders en pedagogisch medewerkers de kinderen hoest- en 

niesdiscipline aanleren. 
 


