
PROJECT VLEKJES 
OP HET KINDERDAGVERBLIJF 

‘GEEN VLEK IS TE GEK!’ 
EEN PILOTSTUDIE

INHOUD TOOLKIT 
Een klapper met
1. Informatie over het project
2. De instructie voor het gebruik van 

de Toolkit
3. Informatie over de GGD en de 

infectieziektebestrijding
4. Informatie over de 

meldingsplicht
5. Een invulchecklist om te 

gebruiken tijdens een uitbraak
6. Een stappenplan (geplastificeerd voor 

op de groep)
7. Een vlekjesziektenschema (geplastificeerd voor op de groep)
8. Veelgestelde vragen aan de GGD
9. Informatie over de webpagina 
10. Een poster en visitekaartjes voor ouders/verzorgers
De klapper zat in een bedrukte linnen tas met voorleesboekje (‘Bobbi is ziek’) 
en een doosje schmink (naspelen vlekjesziekte)

Dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door financiële steun vanuit het programmabudget regio Oost van het project Regionale Ondersteuning van het RIVM Centrum Infectieziektebestrijding

1 GGD Gelderland-Midden, Arnhem
2 Academische Werkplaats AMPHI, Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Radboud universitair 
medisch centrum, Nijmegen

STAP 1 
Wat is het?

 
Is het besmettelijk? 

Mag het kind blijven? 

 Een kind mag bijna altijd blijven, ook 
al is het een besmettelijke ziekte: zie 

het Vlekjesziektenschema+ of het 
Handboek Gezondheidsrisico’s. 

Bij twijfel of vragen: bel de GGD!

STAP 2
Verzamel informatie 

Via ouders en/of collega’s en 
informeer leidinggevende.

TIP: Op de Invulchecklist staat welke 
informatie belangrijk is.

LET OP: Je kunt geen diagnose 
stellen zonder verder onderzoek 

door de huisarts of de GGD!

Is het kind door de huisarts gezien?
(Of was er alleen telefonisch 

contact?)

Ja: Wat zei de huisarts?

Nee: Indien nodig, adviseer ouders 
naar de huisarts te gaan.

STAP 3
Onduidelijkheid, 

vragen of onrust?

Informeer de leidinggevende en/of 
bel met het Meldpunt Infectieziekten 

van de GGD:

088 355 5493

Voor aanvullende informatie: zie 
het Vlekjesziektenschema+ of  het 

Handboek Gezondheidsrisico’s.

STAP 4
Zijn er meer kinderen 

met vlekjes?

Zijn er 2 of meer kinderen 
met dezelfde klachten binnen 2 

weken op 1 groep?

Ja: De leidinggevende informeren en 
verplicht melden bij de GGD. 

Nee: Blijf hier alert op de komende 2 
weken.

TIP: Gebruik de Invulchecklist om 
een overzicht van alle zieken te 

maken.

ER IS EEN KIND MET VLEKJES OP HET KINDERDAGVERBLIJF:

Contact: Maaike Bosschart, projectleider, maaike.bosschart@vggm.nl

Aanleiding
Kinderdagverblijven (KDV) melden weinig uitbraken van vlekjesziekten aan de GGD.  
Dit blijkt uit de praktijk en eerder onderzoek. Ook is er behoefte aan meer informatie over 
vlekjesziekten en ondersteuning van de GGD.

Doel
• Het vergroten van de kennis over vlekjesziekten en de zelfredzaamheid van pedago-

gisch medewerkers en leidinggevenden bij uitbraken 
• De meldingsbereidheid doen toenemen  
• Het verbeteren van de samenwerking tussen GGD en KDV 

Methode
In samenwerking met o.a. KDV is een ‘Toolkit vlekjesziekten’ ontwikkeld. KDV in de regio 
(N=205) ontvingen de Toolkit per post (N=55), kregen de Toolkit extra toegelicht tijdens een 
bezoek (N=53), of kregen geen Toolkit. Het aantal meldingen werd uit Orion Osiris gehaald, 
gegevens over kennis en zelfredzaamheid werden verzameld via vragenlijsten en diepte- 
interviews. 

Voorlopige resultaten
Er lijkt een toename te zijn van het aantal meldingen in de interventiegroep t.o.v. de con-
trolegroep. De grootste toename is te zien in de groep die de Toolkit persoonlijk toegelicht 
kreeg. Vier van vijf geïnterviewde KDV hadden de Toolkit gebruikt en waren zeer positief. 
De Toolkit bood extra ondersteuning, gaf een groter zelfvertrouwen en zorgde voor een 
verlaagde drempel voor contact. Met name de algemene informatie, de invulchecklist, het 
stappenplan en het vlekjesziektenschema werden geraadpleegd en gewaardeerd. De Tool-
kit werd als compleet beschouwd zonder overbodige onderdelen. De vragenlijsten (zelfred-
zaamheid en kennis) worden op dit moment nog geanalyseerd.

Conclusies
De Toolkit ondersteunt KDV bij uitbraken van vlekjesziekten. Het aantal meldingen aan de 
GGD neemt toe door het gebruik van een Toolkit. Dit blijkt uit de eerste resultaten. De Tool-
kit heeft zijn doel bereikt wat betreft het verbeteren van contact en samenwerking tussen de 
GGD en het KDV.

Aanbevelingen 
• Ontwikkel (onderdelen van) deze Toolkit in de eigen huisstijl
• Overweeg om deze persoonlijk te overhandigen en toe te lichten 
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