Kinderziekten
Wat te doen bij zieke kinderen?
Wanneer kunnen zieke kinderen naar school en wanneer moeten zij thuisblijven?
Dit is een vraag waar wij regelmatig mee te maken krijgen. Soms ontstaat er verzuim als
ouders/verzorgers snel geneigd zijn hun kind thuis te houden. Anderzijds gebeurt het ook dat een kind
naar school komt en ziek blijkt te zijn.
Bij verzuim door ziekte spelen de volgende argumenten een rol:
• de gezondheid en het welbevinden van het kind (1)
• de schoolprestaties van het kind (2)
• de gezondheid van de andere kinderen (3)
1. De gezondheid en het welbevinden van het kind
De gezondheid van het (in lichte mate) zieke kind is minder snel in het geding dan velen denken. Voor
kinderen met verhoging (tot 38º C.) is het bijvoorbeeld niet schadelijk buiten te spelen. De meeste licht
zieke kinderen kunnen best meedoen met de activiteiten. Het ongemak dat ze daarbij ervaren
bijvoorbeeld als zij een snotneus hebben of licht pijn, hoeft helemaal niet groter te zijn dan wanneer ze
thuis waren gebleven.
Regelmatig maken de ouders/verzorgers zich zorgen over de lichamelijke kwetsbaarheid van hun kind. Zij
hebben dan soms de neiging voorzichtig aan te doen.
Verzuim is zinnig als aan te geven is dat thuisblijven voordeel biedt boven naar school gaan.
Als het kind op school duidelijk merkbaar ziek wordt en de leerkracht meent dat het kind medische hulp
nodig heeft, dient deze de ouders/verzorgers uiteraard direct te waarschuwen. Van elk kind moeten
telefoonnummers op school bekend zijn. Bij de inschatting van de noodzaak ouders/verzorgers te
waarschuwen, zullen wij terecht vaak aan de veilige kant blijven. Voorop staat geen risico te nemen.
2. De schoolprestaties van het kind
Bij alle kinderen, maar vooral bij een kind met leermoeilijkheden, is veelvuldig of langdurig
schoolverzuim uiteraard nadelig. Als de oorzaak van het verzuim niet duidelijk is of als de medische
mogelijkheden om het verzuim te verminderen niet duidelijk zijn, is het onze taak dit tijdig met de
opvoeders te bespreken. Eventueel kan hierbij de hulp ingeroepen worden van de jeugdarts van de GGD.
3. De gezondheid van de andere kinderen
Bij besmettelijke ziekten kan, in bepaalde gevallen, de gezondheid van de andere kinderen in het
gedrang komen wanneer het zieke kind de school bezoekt. Veel besmettelijke ziekten worden al
overgedragen in de incubatietijd, zodat wering van een kind dat al ziek is vaak niet zinvol is. Bij veel
ziekten, zoals onder meer verkoudheid, is het in het algemeen niet mogelijk en ook niet noodzakelijk om
besmetting te voorkomen. In uitzonderingsgevallen kan een kind door een aandoening of medische
behandeling extra kwetsbaar zijn voor een bepaalde ziekte. Het is dan soms zinvoller het kwetsbare kind
tijdelijk thuis te houden dan het zieke kind te weren (overleg met huisarts). Overigens is het de
verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers van een dergelijk kwetsbaar kind ons hiervan op de
hoogte te brengen. Het gaat hierbij niet om kinderen die ‘snel kou vatten’, maar om bijzondere,
specialistische ziektebeelden!
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Weren van kinderen
Het is mogelijk dat in bepaalde gevallen kinderen geweerd moeten worden van de school, bijvoorbeeld
wanneer de risico’s voor andere kinderen te groot zijn. Als school zijn wij genoodzaakt de kinderen bij de
volgende gevallen te weren:
• Bij diarree met bloed en slijm
• Bij difterie zolang de kweek positief is
• Kinderen met krentenbaard wanneer de wondjes nog open zijn en de blaasjes nog niet zijn
ingedroogd
• Kinderen met open TBC
• Kinderen met waterpokken bij wie de wondjes nog open zijn
• Kinderen met ringworm waarbij de ringworm op een plek zit die niet bedekt wordt door kleding.
• Bij een constatering van hoofdluis wordt direct contact opgenomen met de ouders/verzorgers
en wordt hen verzocht het kind op te halen en gelijk te behandelen.
Melden van kinderziekten
De volgende gevallen zijn wij verplicht te melden aan de GGD indien er 3 of meer meldingen zijn. Ook de
ouders brengen wij hiervan op de hoogte:
• krentenbaard
• mazelen
• kinkhoest
• hersenvliesontsteking
• diarree: als het bij meer dan 2 kinderen per groep ernstig is
• rode hond
• bof
• koortslip: bij meer dan 2 kinderen op school
• legionella
• papegaaienziekte
• geelzucht
• polio
• ringworm (huidinfectie): bij meerdere gevallen
• roodvonk: bij meerdere gevallen
• schurft
• tetanus
• TBC
• Zwemmerseczeem: bij meerdere gevallen
• tinea capilus (schimmelinfectie): bij meerdere gevallen
Overige opmerkingen
In geval van Kinkhoest zullen wij hoogzwangere vrouwen adviseren om buiten de school te blijven.
We zullen dan tevens ouders van ongevaccineerde baby’s adviseren hun baby buiten de school te
houden.
In geval van Rode Hond op school zullen wij zwangere vrouwen waarschuwen en adviseren om
buiten de school te blijven.
We raden ouders van pasgeborenen onder de vier weken aan hun baby niet in contact te laten
komen met iemand die een koortslip heeft.
Voor ons beleid t.a.v. hoofdluis verwijzen wij naar de schoolgids.
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