
PROTOCOL NIEUWE GRIEP VOOR DE SCHOLEN VAN DE RVKO 

Dit protocol is bedoeld voor de scholen van de RVKO om de verspreiding van het Nieuwe 

Griepvirus op de scholen zoveel mogelijk te beperken. Het is belangrijk dat alle medewerkers 

van de school op de hoogte zijn van dit protocol en ernaar handelen zodra een medewerker of 

leerling van de school besmet is / lijkt te zijn met het virus.  

Algemene informatie 

Het Nieuwe Griepvirus wordt ook wel de Mexicaanse Griep genoemd. De officiële benaming 

voor het virus is Nieuwe Influenza A (H1N1).  

Verschijnselen 

Er wordt gedacht aan Nieuwe Griep wanneer iemand, die minder dan een week geleden is terug 

gekomen uit een gebied waar Nieuwe Griep veel voorkomt of nauw contact heeft gehad met 

een persoon bij wie de Nieuwe Griep is vastgesteld, verschijnselen ontwikkelt van koorts boven 

de 38 C in combinatie met plotseling ontstane luchtwegklachten zoals hoesten, 

neusverkoudheid en/of keelpijn. 

Terug van een vakantie in een gebied waar de Nieuwe Griep veel voorkomt 

Als een kind of medewerker van de school terugkomt van een vakantie in een gebied waar de 

Nieuwe Griep veel voorkomt en hij/zij heeft geen ziekteverschijnselen, is het niet nodig om het 

kind of de medewerker te weren van de school. 

Hygiëne maatregelen (ook wanneer er nog geen sprake is van besmetting in de school) 

Ter voorkoming van verspreiding van de Nieuwe Influenza is het van belang om goede hygiëne 

na te leven. Je kunt de kinderen bijvoorbeeld leren in hun elleboog te hoesten en niezen, in 

plaats van met hun hand voor de mond. Daarnaast is het belangrijk dat iedereen in de school 

regelmatig zijn handen wast. (zie ook bijgevoegde plaatjes ter ondersteuning) 

In geval van (mogelijke) besmeting treedt het volgende protocol in werking: 

 Als ouders bellen dat ze hun kind thuishouden omdat het mogelijk de Nieuwe Griep 

heeft, adviseer hen dan telefonisch contact op te nemen met de huisarts. Als de huisarts 

het nodig vindt, kan deze onderzoeken of het daadwerkelijk om de Nieuwe Griep gaat. 

Vraag ouders altijd om de school direct op de hoogte te stellen wanneer na onderzoek 

blijkt dat daadwerkelijk sprake is van de Nieuwe Griep. 

 Wanneer een kind op school last krijgt van verschijnselen die op de Nieuwe Griep 

kunnen duiden, bel dan de ouders en vraag hen het kind op te halen. Adviseer de ouders 



telefonisch contact op te nemen met de huisarts. Als de huisarts het nodig vindt, kan 

deze onderzoeken of het daadwerkelijk om de Nieuwe Griep gaat. Vraag ouders altijd 

om de school direct op de hoogte te stellen wanneer na onderzoek blijkt dat 

daadwerkelijk sprake is van de Nieuwe Griep. 

 Wanneer u als medewerker van de school last krijgt van verschijnselen die op de 

Nieuwe Griep kunnen duiden, blijf dan thuis en neem telefonisch contact op met de 

huisarts. Als de huisarts het nodig vindt, kan deze onderzoeken of het daadwerkelijk om 

de Nieuwe Griep gaat. Stel de school direct op de hoogte wanneer na onderzoek blijkt 

dat daadwerkelijk sprake is van de Nieuwe Griep. 

 Wanneer na onderzoek blijkt dat daadwerkelijk sprake is van de Nieuwe Griep bij één 

van de leerlingen of medewerkers van de school, is het niet nodig om de school te 

sluiten. De volgende maatregelen zullen dan door de directie worden getroffen: 

o Alle medewerkers van de school worden z.s.m. op de hoogte gebracht van het 

besmettingsgeval. 

o Aan ouders wordt een brief uitgereikt waarin zij op de hoogte worden gesteld 

van de besmetting en geïnformeerd worden over het virus en de te nemen 

maatregelen. 

o Aan anderstalige ouders wordt aanvullend een informatiefolder in hun eigen taal 

meegegeven. 

o Wanneer het een besmetting van een leerkracht met lesgevende taken betreft, 

zal de directie z.s.m. vervanging regelen en als dat niet mogelijk blijkt, de 

kinderen van de betreffende groep zoveel mogelijk te verdelen over andere 

groepen.1  

o De directie neemt contact op met GGD Rotterdam-Rijnmond om te overleggen 

over eventueel aanvullende maatregelen. 

 Wanneer sprake is van twijfel m.b.t. de griep en/of de te nemen maatregelen, dient u 

dit te melden bij de directie. De directie zal in geval van twijfel contact opnemen met 

GGD Rotterdam-Rijnmond. 

Informatiebronnen en contactgegevens 

 GGD Rotterdam-Rijnmond, sectie infectieziekten, tel.: 010-4339897 

 Informatiefolders in diverse talen en nadere informatie over de Nieuwe Griep: 

www.rivm.nl/cib/themas/nieuwe-influenza 

                                                           
1 Omdat de griepepidemie zowel kinderen als volwassenen treft, wordt ervan uitgegaan dat bij 
een serieuze uitbraak het percentage thuisblijvende kinderen en leerkrachten ongeveer gelijk 
evenredig zal zijn, waardoor de groepsgrootte per leerkracht niet aanzienlijk zal toenemen 



                  

                  

                  



 


