
Weren kind / beleid Siemenotje Melding maken GGD Gevaar bij zwangere vrouwen
Bof Nee Nee, behandelend arts moet melden
Diarree en braken nee (soms op advies van GGD) Ja, bij meerdere gevallen op de groep

Hand-voet-mondziekte
Nee, alleen weren bij actieve blaasjes op handen / gezicht                             
Personeel: afdekken: lange kleding / disp.handschoenen             
BSO: nee

Ja, bij meerdere gevallen binnen 2 weken

Hepatitis A (geelzucht)
Nee; tenzij bij de diagnose nog geen contact met 
Siemenotje, dan Ja

Nee, behandelend arts moet melden

Hepatitis B (geelzucht) Nee
Ja                                                            
Bij bloed-bloed contact: overleg GGD

Hersenvliesontsteking Nee Overleg GGD melding aan ouders

Hoofdluis Ja, tot na de behandeling antihoofdluismiddel -

Kinkhoest
Ja, tot na behandeling (ivm kinderen jonger dan 6 mnd)                       
BSO: nee

Nee, behandelend arts moet melden

Koortslip
Nee, wel behandelen en afdekken (plakker)                        
Personeel: afdekken of mondkapje

-

Krentenbaard
Ja, tot blaasjes droog of na 2 dagen behandeling (bij 
uitgebreide besmetting overleg GGD)                          
BSO: nee

Ja, bij meerdere gevallen binnen 2 weken

Luchtweginfectie Nee -

Mazelen
Nee, alleen weren bij actief niezen / hoesten 
(druppelbesmetting)                                                   
BSO: nee

Nee, behandelend arts moet melden Ja, wanneer niet ingeënt 

Middenoorontsteking / loopoor Nee, wel behandelen en afdekken -

Oogontsteking Nee, wel behandelen en bij pus eventueel afdekken -
Pseudokroup Nee -

Rodehond
Nee, alleen weren bij actief niezen / hoesten 
(druppelbesmetting)        NB: alert zijn bij zwangeren

Nee, behandelend arts moet melden
Ja (voornamelijk in eerste 16 
weken)

Roodvonk
Nee (soms op advies van GGD: weren tot behandeling 
antibiotica)

Ja, bij meer dan 2 gevallen binnen 2 weken

Steenpuisten Nee, wel behandelen en afdekken Ja, bij meer dan 2 gevallen binnen 2 weken

Schimmelinfectie Ringworm
Ja, tot de dag na start van behandeling (zo mogelijk 
afdekken)

Ja, bij meer dan 2 gevallen binnen 2 weken

Schurft
Ja, tot 12 uur na start van behandeling (incl alle 
gezinsleden)

Ja, bij meer dan 1 geval

Spruw Nee -
Spoelwormen Nee -
Vijfde ziekte Nee Ja, bij meer dan 2 gevallen binnen 2 weken Ja in de eerste helft zwangerschap
Voetschimmel Nee -

Waterpokken
Ja, tot blaasjes ingedroogd (besmetting via hoesten: 
druppelbesmetting en vocht vd blaasjes) 

Ja, bij meer dan 2 gevallen binnen 2 weken
Ja, ernstig als je het nog nooit 
hebt gehad

Wratten
Nee, (grote) wratten zo mogelijk afdekken (de wrat is 
altijd besmettelijk)

-

Waterwratten Nee, bij bloed afdekken -
Wormpjes Nee (beter wel behandelen incl. gezinsleden) -
Zesde ziekte Nee (besmettelijk in koortsperiode) Ja, bij meer dan 2 gevallen binnen 2 weken

Afwijkend tov GGD richtlijn


