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Ziektebeleid Klein College
Hebt u een ziek kind?
Wij verzoeken u dit ons te melden voor aanvang van de school.
U kunt dit telefonisch doen via nummer: 846 42 42
of via een mailbericht aan: info@kleincollege.com.
Elke dag dient u uw kind opnieuw ziek te melden.
Mocht er sprake zijn van een besmettelijke aandoening of ziekte, wilt u dit dan expliciet vermelden?
Wanneer is een kind ziek?
Onder ‘ziek zijn’ verstaan wij:
- een kind dat zich niet lekker voelt: o.a. het is hangerig, vertoont tekenen
van pijn, heeft geen eetlust, heeft diarree, geeft over;
- het kind heeft een temperatuur van 38 ºC of hoger;
- het kind heeft een aandoening of ziekte die op het moment dat het naar school
gebracht wordt besmettelijk is.
In bovenstaande gevallen gaan wij ervan uit dat u uw kind thuis laat herstellen.
Op school
Wanneer een kind op school ziek wordt (zie bovenstaande gevallen) dan zal Klein College contact
opnemen met de ouders/verzorgers. De ouder kan dan besluiten om het kind direct op te halen of in
overleg met de school het even af te wachten om te zien of er [W4] temperatuursverhoging
optreedt. Echter heeft het kind een temperatuur van boven de 38 ºC dan verwachten wij dat het kind
zo spoedig mogelijk wordt opgehaald.
Besmettelijke aandoening
Heeft uw kind een besmettelijke aandoening en/of ziekte dan mag uw kind niet op school komen
zolang de aandoening en/of de ziekte besmettelijk is. De meest voorkomende besmettelijke
aandoeningen en ziektes zijn: diarree, griep, hand-, voet-, en mondziekte, kinkhoest, krentenbaard
(apepokken), oogontsteking, middenoorontsteking, roodvonk, vijfde ziekte, waterpokken en zesde
ziekte. Voor verkoudheid wordt een uitzondering gemaakt.

Chronische ziekte en/of aandoening
Als een kind een chronische aandoening of ziekte heeft/blijkt te hebben zal Klein College in overleg
met de ouders beoordelen of de vereiste zorg gegeven kan worden.
Op het aanmeldingsformulier moet over de ziekte of aandoening van het kind melding gemaakt
worden.
Indien de aandoening/ziekte zich pas later openbaart informeert de ouder/verzorger zo spoedig
mogelijk de school.

Medicijngebruik
Als een kind medicijnen toegediend moet krijgen door de school, of het zelfstandig op school moet
innemen, zijn de ouders verplicht dit aan school mee te delen en een
medicijn verstrekking verklaring te ondertekenen. Deze verklaring is te verkrijgen bij de
Zorgcoördinator
Ziekenhuis, dokter of tandarts
Alleen als er sprake is van een acuut ongeval of een andere medische noodsituatie, gaat een
medewerker van Klein College naar de dokter of het ziekenhuis. De ouders/verzorgers worden direct
gebeld. Van de ouders/verzorgers verwachten wij dat zij direct naar de dokter of het ziekenhuis
komen.
In alle andere gevallen gaan wij er vanuit dat de ouder/verzorger, na te zijn gebeld, hier zelf voor zorg
draagt.
Richtlijnen volgens GG&GD (NL) bij ziektes en aandoeningen
Meest voorkomende ziekten en aandoeningen bij kinderen
Diarree
Een kind met diarree wordt niet toegelaten. Diarree kan erg besmettelijk zijn voor de andere
kinderen en onze medewerkers.
Griep
Een kind met griep voelt zich ziek en heeft koorts. Het heeft rust en zorg nodig, die
Wij op school niet kunnen bieden. Wanneer het kind koortsvrij is en geen klachten meer heeft mag
het kind weer naar school komen.
Hand-,voet en mondziekte
Een kind met deze ziekte is besmettelijk voor de andere kinderen zolang de blaasjes niet zijn
ingedroogd en daarom wordt een kind met deze ziekte niet toegelaten. Het geneest meestal binnen
een week.
Kinkhoest
Kinkhoest is besmettelijk, maar het kind niet toelaten op school is niet zinvol omdat de besmettelijke
periode meestal al voorbij is als de diagnose wordt gesteld. Als er kinkhoest is geconstateerd, wordt
dit aan alle ouders bekendgemaakt. Het kan risicovol zijn voor bijvoorbeeld zeer jonge baby’s die nog
niet ingeënt zijn (DKTP).
Krentenbaard / apepokken
Krentenbaard is zeer besmettelijk. Zolang de blaasjes niet zijn ingedroogd mag het kind niet komen.
Bij behandeling met antibiotica is na 48 uur de besmettelijke periode voorbij. Indien de blaasjes zijn
ingedroogd en goed zijn afgedekt met gaasjes (geen pleisters, want die houden vaak niet) dan mag
het kind weer komen.
Middenoorontsteking
Een kind met middenoorontsteking voelt zich meestal erg ziek. Zolang het koorts en pijn heeft, heeft
zorg en rust nodig. Een kind met middenoorontsteking kan niet worden toegelaten op school.
Loopoor
Als complicatie van een middenoorontsteking kan een loopoor ontstaan. Het kind mag komen als het
geen koorts meer heeft en zich goed voelt. Het pus is besmettelijk. Het loopoor moet regelmatig met

een wattenbolletje worden schoongemaakt. Het oor moet ook gedeeltelijk worden afgeplakt, zodat
de pus er niet uitloopt.
Ontstoken ogen
Het pus is zeer besmettelijk voor de andere kinderen en het personeel. Het kind mag weer komen als
er geen pus meer aanwezig is of als het door de huisarts medicijnen krijgt voorgeschreven. 48 uur na
de start van de behandeling is de besmettelijke periode voorbij en mag het kind weer komen. Bij
twijfel geeft de huisarts uitsluitsel.
Roodvonk
Het kind mag niet komen zolang het koorts heeft en besmettelijk is voor de andere kinderen. Na
hoge koorts te hebben gehad, ontstaan na 24 uur kleine dieprode vlekjes beginnend in de liezen, zich
verspreidend over het lichaam, behalve rond de neus en de mond. Na een paar dagen verbleekt de
huiduitslag en begint de huid te vervellen, vooral aan handen en voeten. Zonder behandeling is de
ziekte besmettelijk totdat de vervellingen voorbij zijn. Bij behandeling met antibiotica is na 24 uur de
besmettelijkheid voorbij en mag het kind, als het zich niet meer ziek voelt, weer op school komen.
RS-virus
Een kind met RSV wordt niet toegelaten. RSV is een infectie van de luchtwegen veroorzaakt door het
RS-virus. De verschijnselen zijn: hoesten, snot en verstopte neus, koorts, soms benauwdheid. Bij hele
jonge kinderen kan de ziekte zeer ernstig verlopen: ontsteking van lagere luchtwegen of
longontsteking met ernstige benauwdheid. Bij oudere kinderen verloopt deze ziekte vaak als een
verkoudheid en wordt zelden de diagnose RSV gesteld.
Vijfde ziekte
Het kind mag komen als het zich niet ziek voelt, omdat de besmettelijkheid meestal al voorbij is op
het moment dat de ziekteverschijnselen zich voordoen. Waarschuwing voor zwangere vrouwen: de
vijfde ziekte kan gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind in de eerste 20 weken van de zwangerschap,
indien de moeder deze ziekte nog niet heeft gehad. Deze moeders wordt aanbevolen de school te
mijden totdat 3 weken lang geen nieuw geval van 5e ziekte is geconstateerd.
Waterpokken
Het vocht uit de blaasjes is besmettelijk voor de andere kinderen. Een kind met waterpokken mag
niet naar school komen pas als de blaasjes weer zijn ingedroogd. Waarschuwing voor zwangere
vrouwen: de waterpokken kan gevaarlijk zijn voor de (ongeboren) baby, 1 week voor de bevalling tot
2 dagen erna.
Zesde ziekte
De ziekte is besmettelijk vanaf het moment dat de koorts opkomt totdat de rode vlekjes op de romp
(meestal niet op de armen, benen en gezicht) zijn verdwenen. Zolang de rode vlekjes nog niet zijn
verdwenen, mag het kind niet komen.
Hoofdluis
Een kind met hoofdluis wordt niet toegelaten en moet zo snel mogelijk behandeld worden. Zo wordt
voorkomen dat andere kinderen ermee worden ‘besmet’.

