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Protocol ziek op school                                                     november 2016 

 
 

Waterpokken: 
Waterpokken zijn zeer besmettelijk. Via het vocht van de blaasjes en via 

hoesten/praten. Wanneer de blaasjes zijn ingedroogd of de blaasjes zijn afgedekt 
met kleding of verband mag de leerling naar school. Niet zwemmen wanneer het 

nog niet is ingedroogd. Meld het bij de Arbo coördinator. 
 
Tijdens de eerste 20 w. van een zwangerschap is in contact komen met 

waterpokken gevaarlijk wanneer je hier niet voor bent ingeënt of het nog niet 
gehad hebt.  

De Arbo coördinator regelt een brief die meegaat met de klas en taxi voor info. 
 
Gordelroos: 

Gordelroos (herpes zoster) is een huiduitslag veroorzaakt door het 
waterpokkenvirus. Het is besmettelijk door het vocht wat in de blaasjes zit. De 

leerling mag naar school wanneer de blaasjes zijn afdekt met kleding of verband. 
Niet zwemmen tenzij de blaasjes zijn afgeplakt met een speciale pleister. Meld 
het bij de Arbo coördinator. 

 
Wanneer je nog geen waterpokken gehad hebt  en/of niet ingeënt bent tegen 

waterpokken is het gevaarlijk voor zwangere vrouwen.  
De Arbo coördinator regelt een brief die meegaat met de klas en taxi voor info. 
 

Kinkhoest: 
Vroeg in het stadium is kinkhoest besmettelijk, wanneer bekend is dat het 

kinkhoest is, is het besmettingsgevaar meestal al voorbij. Na een week 
antibiotica is het zeker niet meer besmettelijk. Meld het bij de Arbo coördinator. 
 

Voor zwangere vrouwen die meer dan 34 w zwanger zijn is het gevaarlijk.  
De Arbo coördinator regelt een brief die meegaat met de klas en taxi voor info. 

 
Luizen: 
Wanneer een leerling luizen heeft, ouders bellen en vragen om het kind op te 

halen. Ouders vragen of ze hun kind willen behandelen. 
Na behandeling twee weken lang controleren middels kammen en eventueel 

neten verwijderen. 
Houdt daarnaast de jas van de betreffende leerling apart van de andere 
leerlingen. Het is niet verplicht alles in een vuilniszak o.i.d. te doen. Meld het bij 

de Arbo coördinator. 
De Arbo coördinator regelt een brief die meegaat met de klas en taxi voor info. 

 
Waterwratjes: 

Is besmettelijk, de plekken afdekken met kleding of verband. 
 
Krentenbaard: 

De bacterie kan verspreid worden door hoesten en niezen. Mensen kunnen ook 
besmet raken door direct contact met vocht uit de blaasjes van iemand met 

krentenbaard. 
De leerling mag naar school wanneer de blaasjes zijn afgedekt met kleding of 
verband, of 2x24 uur na start antibiotica,  of wanneer de blaasjes zijn 

ingedroogd.  
De Arbo coördinator regelt een brief die meegaat met de klas en taxi voor info. 
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Processierups: 
Wanneer er klachten ontstaan, heleboel kleine bultjes (zoals muggenbulten), dit 

melden bij de Arbo coördinator.  
De Arbo coördinator regelt een brief, ter info, die meegaat met alle leerlingen 
van de school. 

 
Mazelen: 

Besmetting vindt plaats via vochtdruppeltjes die met hoesten en niezen in de 
lucht worden verspreid. De besmettingskans is het grootst in de periode van een 
tot twee dagen vóór de uitslag begint tot ongeveer vier dagen erna. Het virus is 

zeer besmettelijk. 
Personen die niet zijn ingeënt, de mazelen nooit hebben gehad,  lopen een 

verhoogd risico.  
 
Bij zwangere vrouwen kan het een risico zijn voor het ongeboren kind. 

De Arbo coördinator regelt een brief die meegaat met de klas en taxi voor info. 
 

Epilepsie: 
 
Bel een BHV-er om te helpen bij de situatie. Of gebruik de paniekknop op de 

telefoon en druk daarna de 5 in. Hierop zullen alle aanwezige BHV-ers die de 
mogelijkheid hebben, naar de desbetreffende ruimte komen. 

 
De meeste epileptische aanvallen duren hooguit een paar minuten. Ze gaan 
vanzelf over en medische hulp is niet nodig. Zo'n aanval beschadigt de hersenen 

niet. Het grootste gevaar is dat iemand valt en zich daarbij verwondt. 
 

Wat doet u als u ziet dat iemand een grote aanval heeft? 
 Blijf kalm, blijf bij de persoon en praat rustig.  
 Onthoudt of noteer het tijdstip van het begin van de aanval. 

 Probeer te zorgen dat de persoon zich niet verwondt. Bescherm het hoofd 
door er bijvoorbeeld een jas onder te leggen.  

 Zorg dat de persoon niet in een gevaarlijke situatie terechtkomt dus maak 
de ruimte vrij van obstakels. 

Na een aanval is iemand vaak nog slap en bewusteloos. Leg hem op zijn zij. En 
geef hem/haar zo nodig daarna een glas suikerwater. 
 

Wat moet u niet doen? 
 Probeer niet om iemand met geweld stil te houden. Dit helpt niet.  

 Stop niets tussen de tanden. Dit kan de tanden beschadigen. 
Meestal is het niet nodig om een dokter of een ambulance te bellen. Wanneer 
moet dat wel? 

 De aanval duurt langer dan vijf minuten. Dan kunnen hersenen en het hart 
overbelast raken door zuurstofgebrek. Dat kan levensbedreigend zijn. De 

persoon moet naar het ziekenhuis voor medische hulp.  
 Als er meerdere aanvallen kort na elkaar komen. 
 De persoon heeft zich tijdens de aanval ernstig verwond of verbrand. 

 
 


