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Protocol kinderziektes. 

Mag een kind bij een bepaalde ziekte wel of niet naar school en wat voor 

maatregelen moeten er genomen worden? 

 

 

Kinkhoest  

Kinkhoest wordt veroorzaakt door een bacterie. Besmetting vindt plaats van 

mens op mens door hoesten en niezen. 

Kinkhoest is erg besmettelijk, vooral in de eerste periode als de hoestbuien 

nog niet zijn begonnen. Hoestende patiënten zijn nog 3 tot 4 weken nadat 

het hoesten is begonnen besmettelijk. Binnen een gezin is de kans dat 

iemand met kinkhoest de andere (niet-gevaccineerde) gezinsleden 

besmet heel groot.] 

Vaak wordt pas weken na het begin van het hoesten aan kinkhoest 

gedacht. De besmetting in de omgeving heeft dan al plaatsgevonden, er 

is dan niets meer aan te doen. Het hoesten kan vele weken duren. 

Vaccinatie tegen kinkhoest is tegenwoordig niet meer optimaal 

beschermend en kinkhoest uitbraken komen tegenwoordig dan ook 

regelmatig voor, ook op de basisschool. Andere ouders worden 

gewaarschuwd. Zwangere vrouwen moeten uitkijken om niet besmet te 

worden omdat zij het na de bevalling kunnen overdragen op de baby. 

Ziekteverschijnselen 

• Hangerigheid, lusteloosheid, hoesten. 

• Kort op elkaar lange en hevige hoestbuien met taai slijm, en een 

lange, gierende inademing. 

• Benauwdheid, blauw aanlopen en soms overgeven door de 

hoestbuien. 

Er bestaat geen goede behandeling tegen kinkhoest. Een antibioticakuur 

kan ervoor zorgen dat de besmettelijke periode korter wordt. Dat is alleen 

zo als al vroeg met de kuur wordt begonnen. De kuur heeft weinig invloed 

op de duur en de ernst van de ziekte. 

 

Krentenbaard. 

Krentenbaard (impetigo of kinderzeer) is een infectie van de huid. Het komt 

vaak voor bij kinderen die jonger zijn dan negen jaar. 

Jonge kinderen lopen het risico besmet te raken. Vooral als de huid al een 

beetje beschadigd is, bijvoorbeeld door eczeem, een schaafwondje of 

een insectenbeet. Door goede hygiëne kun je besmetting voorkomen, 

bijvoorbeeld door in een zakdoekje te niezen en goed je handen te 

wassen. 

 

 

 

http://www.heeswijkschool.nl/


___________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kenm.: Protocol kinderziektes  Pag: 2 

Thuisblijven helpt niet om krentenbaard te voorkomen. Een kind is namelijk 

al besmettelijk voordat er klachten ontstaan. Je kind kan ook meerdere 

keren besmet raken en krentenbaard krijgen. Als je kind krentenbaard 

heeft, zeg het dan wel even tegen de juf of meester op school. 

Maatregelen op school. 

• Extra vaak handen wassen met water en zeep. 

• Gebruik eventueel na het handenwassen handalcohol, met name 

wanneer er contact is geweest met de huid van een kind met 

krentenbaard. 

• Droog de handen af met een papieren wegwerpdoekjes. 

• Zorg dat kinderen geen materiaal van elkaar gebruiken. 

 

 

Rodehond. 

Rodehond is een ziekte die rode vlekjes op de huid geeft. De oorzaak is een 

virus. Het is besmettelijk: het virus verspreidt zich door hoesten en praten, 

maar ook via bijvoorbeeld handen, bestek, speelgoed en deurknoppen. 

Kinderen in Nederland worden ingeënt tegen rodehond. Het begint vaak 

met een verkoudheid. De ziekte gaat na een paar dagen vanzelf over.  

Een kind met rodehond kan gewoon naar school als het zich goed voelt.  

Andere ouders worden ingelicht, omdat het gevaarlijk is voor zwangere 

vrouwen. 

 

 

Waterpokken. 

Waterpokken worden veroorzaakt door een besmettelijk virus, maar is 

meestal niet schadelijk. 

Het virus verspreidt zich in de lucht in kleine vochtdruppeltjes uit de neus en 

keel van het zieke kind. Ook door het vocht in de blaasjes wordt het virus 

verspreid. Bijna elk kind krijgt ooit waterpokken. 

 

 

Symptomen 

• In het begin heeft je kind last van lichte koorts, hoesten en hoofdpijn. 

• Daarna komen er kleine rode bultjes op het hele lichaam en vaak 

ook in het haar. 

• Na 6 tot 12 uur ontstaan er blaasjes. De blaasjes zijn gevuld met 

vocht en kunnen erg jeuken. 

• De blaasjes gaan open of drogen in. Er komen korstjes op. 

• Na een paar dagen gaan die korstjes eraf. 

 

Waterpokken gaan vanzelf over. De ziekte is meestal eerder voorbij dan het 

moment dat de korstjes afgevallen zijn. De besmettelijkheid is voorbij als alle 

korstjes ingedroogd zijn en afvallen. 

Eigenlijk kun je dus niets doen tegen waterpokken. Je kunt wel proberen om 

de jeuk te verlichten. 

• Doe je kind liever niet in bad, omdat de waterpokken dan verder 

verspreid worden. 
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• Houd de nagels van je kind kort. Zo voorkom je dat de blaasjes gaan 

ontsteken door het krabben met vieze nageltjes. 

• Zorg voor een goede hygiëne: was je handen en laat je kind dat ook 

doen. 

• Eventueel kun je bij de apotheek een zalfje halen tegen de jeuk. 

• Zijn de waterpokken ontstoken? Bel dan de huisarts. 

 

Naar school? 

Als een kind met waterpokken zich goed voelt dan kan het gewoon naar 

school. Omdat een kind al besmettelijk is voordat hij ziek is, is de kans groot 

dat andere kinderen al besmet zijn. Om verspreiding van waterpokken te 

voorkomen, heeft het daarom geen zin om je kind thuis te houden wanneer 

een ander kind waterpokken heeft. Informeer wel de leerkracht.  

Zwemmen wordt wel afgeraden vanwege de besmettelijkheid voor andere 

kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


