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Kinderziektes  
Als u merkt dat uw kind een besmettelijke kinderziekte onder de leden heeft, dan vragen wij u de 
school daarvan dan op de hoogte brengen? Via een briefje op de deur of door een bericht via social 
schools kunnen wij dan de andere ouders waarschuwen. Voor moeders die zwanger zijn, is dit 
belangrijke informatie. Tegen onderstaande ziekten bestaat geen inenting.  
 
Als er in een groep sprake is van een ongewoon hoog aantal zieken, dan nemen wij contact op met 
de GGD. Voor iedereen is het van belang dat een uitbraak van een infectieziekte wordt voorkomen of 
bestreden. De GGD geeft gerichte informatie over infectieziekten en adviezen over de te nemen 
maatregelen om verspreiding te voorkomen. 
 
Waterpokken 
https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-waterpokken 
https://www.thuisarts.nl/waterpokken/mijn-kind-heeft-waterpokken  
 

 
 
Voelt je kind zich goed? Dan kan hij/zij gewoon naar school. Waterpokken zijn al besmettelijk 
voordat iemand klachten krijgt. Thuisblijven helpt niet om te voorkomen dat anderen ziek worden.  
Waterpokken is besmettelijk. Al 2 dagen voordat de rode bultjes te zien zijn op de huid. 
Waterpokken blijft besmettelijk totdat de meeste blaasjes een korstje hebben.  
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Krentenbaard 
https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-krentenbaard  
https://www.thuisarts.nl/krentenbaard/mijn-kind-heeft-krentenbaard#adviezen-bij-krentenbaard-
bij-uw-kind  
 

 
Als je denkt dat je (kind) krentenbaard heeft, overleg dan met de huisarts. Met een goede 
behandeling geneest krentenbaard snel. Dit kan een zalf zijn of tabletten die een dokter voorschrijft. 

Krentenbaard is niet meer besmettelijk:  
- Als de blaasjes droog zijn, 
en/of 
- 2 dagen na het begin van een behandeling met tabletten of zalf (door een arts voorgeschreven). 
 
Voelt een kind zich goed? Dan kan het gewoon naar school. 
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Vijfde ziekte 
https://www.rivm.nl/vijfde-ziekte/vragen-en-antwoorden-vijfde-ziekte 
https://www.thuisarts.nl/vijfde-ziekte/mijn-kind-heeft-vijfde-ziekte  
 

 
Iemand met de vijfde ziekte kan andere mensen besmetten vanaf 1 week voordat hij ziek wordt, 
totdat de vlekjes verschijnen. 
Voelt een kind zich goed? Dan kan het gewoon naar een kindercentrum of school. Vijfde ziekte is al 
besmettelijk voordat iemand klachten krijgt. Thuisblijven helpt niet om te voorkomen dat anderen 
ziek worden. 
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Zesde ziekte  
https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-zesde-ziekte  
https://www.thuisarts.nl/zesde-ziekte/mijn-kind-heeft-zesde-ziekte  
 

 

Het is niet duidelijk hoe lang zesde ziekte besmettelijk is. Thuisblijven helpt niet om te voorkomen 
dat anderen ziek worden. Voelt een kind zich goed? Dan kan het gewoon naar school.   
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Roodvonk 
https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-roodvonk  
https://www.thuisarts.nl/roodvonk/mijn-kind-heeft-roodvonk  
 

 
 
Iemand met roodvonk is besmettelijk als de eerste klachten beginnen, al vóór er vlekjes zijn. Dit 
duurt totdat het vervellen van de huid over is. Medicijnen kunnen die tijd korter maken.  
Voelt een kind zich goed? Dan kan het gewoon naar een kindercentrum of school. Roodvonk is al 
besmettelijk voordat iemand vlekjes krijgt. Thuisblijven helpt niet om te voorkomen dat anderen ziek 
worden. 
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