
 1 

Quickscan CJG-database 

Ouders Online, 1 december 2011 

 

Inleiding 

Op verzoek van de Stichting Opvoeden.nl (mr. Els Verkerk) deed Ouders Online een quickscan op de 

CJG-database van Stichting Opvoeden.nl. De quickscan bestaat uit twee delen: 

1. een vergelijking van de CJG- database met de resultaten van het onderzoek dat Ouders Online 

eerder (in april 2009)uitvoerde voor de GGD Den Haag. In hoeverre zijn de aanbevelingen van 

destijds ook geïmplementeerd in de CJG-database? 

2. een FAQ-analyse. Geeft de CJG-database antwoord op de meest gestelde vragen bij Ouders 

Online? 

 

1. Implementatie van eerder gedane aanbevelingen 

1.1 Algemeen 

De algemene indruk die de CJG-database geeft, is nog steeds (net als bij de GGD Den Haag) dat er te 

veel gedacht is vanuit de expertise van de deskundigen en te weinig vanuit de behoeften van ouders. 

De meeste teksten zijn geschreven en gecategoriseerd vanuit het idee dat er al een diagnose gesteld 

is (en dat er überhaupt sprake is van een ernstig probleem), zoals ‘angststoornis’ of ‘dwangstoornis’, 

terwijl de behoefte van ouders heel anders is. Die willen gewoon weten of het al dan niet normaal is 

als hun kind bang is, of zijn schoenen alsmaar op een rijtje wil zetten (en hoe je als ouders daarmee 

om moeten gaan, en in welke omstandigheden je professionele hulp zou moeten zoeken of niet.) 

 

Kortom: ouders willen gewoon weten: 

 is datgene wat ik zie normaal of niet? 

 moet ik daarmee naar een dokter/hulpverlener of niet? 

 en zo niet, wat kan ik zelf doen (of wat moet ik juist niet doen)? 

Op die essentiële vragen is het moeilijk een antwoord te vinden (via de huidige CJG-database). 

 

Een tweede – praktisch – probleem met het huidige systeem is dat bij zoeken op een trefwoord vaak 

een lijst met identieke teksten verschijnt. Dat komt doordat veel teksten meervoudig in de database 
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lijken te zitten (bij verschillende leeftijden). Dit zou opgelost kunnen worden door een extra filter op 

leeftijd aan te bieden, of de zoekresultaten te clusteren (met tussenkopjes) op leeftijdscategorie. 

 

Zitten die teksten overigens ook écht dubbel in de database? Zo ja, dan is dat een ernstige schending 

van een fundamenteel ontwerpprincipe, dat redundantie vermeden moet worden. Want stel dat je 

een tekst wilt wijzigen, dan moet die dus op meerdere plaatsen gewijzigd worden. Dit werkt fouten 

en inconsistenties in de hand. 

1.2 Trefwoorden-screening 

Het onderzoek voor de GGD Den Haag richtte zich onder andere op een aantal trefwoorden. 

Hieronder herhalen we die screening voor de CJG-database. 

 

 orthodontie 

- Beugels worden wel genoemd. Slotjes niet. 

 

 bijzonder onderwijs / speciaal onderwijs 

- Veel ouders weten niet wat het verschil is tussen bijzonder onderwijs en speciaal onderwijs. Ik 

kon niet vinden waar het onderscheid wordt toegelicht. 

- Veel ouders stellen ‘speciaal onderwijs’ gelijk aan cluster-4 onderwijs (gedragsproblemen). Ook 

dat wordt nergens uitgelegd (dat je verschillende clusters hebt voor het speciaal onderwijs, 

afhankelijk van de handicap). Zoeken op ‘cluster’ levert geen goede zoekresultaten. 

 

 kleurenblindheid 

- het woord ‘kleurenzwak’ (jargonwoord) wordt gelukkig niet genoemd.Okee! 

- bij zoeken op ‘kleuren’ wordt nergens het belangrijkste probleem genoemd dat ouders 

hiermee hebben, namelijk dat ze zich zorgen kunnen maken als hun kind nog geen kleuren kan 

benoemen. 

 

 psychose 

- In de CJG-database wordt nog steeds dezelfde fout gemaakt als destijds bij de GGD Den Haag. 

Namelijk dat er alleen wordt ingegaan op psychotische ervaringen van de kinderen (jongeren) 

zelf, terwijl de meeste vragen van ouders betrekking hebben op henzelf (meestal: de partner) , 

en wat dat voor effect heeft op de kinderen. 

- Overigens kan het natuurlijk geen kwaad om ook psychoses bij kinderen te behandelen (met 

name: bij een verkeerd gevallen joint. Zie ook: http://www.ouders.nl/mgez2008-blowen.htm ) 

http://www.ouders.nl/mgez2008-blowen.htm
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- Ik zag nergens duidelijk gesteld dat kinderen vrijwel nooit last hebben van psychoses, en dat 

het meestal begint bij de adolescentie. Het staat er wel, maar nogal verstopt. Kan explicieter. 

 

 schizofrenie 

- Net als bij ‘psychose’ (zie boven) wordt onvoldoende duidelijk dat dit niet echt een 

kinderkwaal is. Het staat er veel te indirect. 

- De belangrijkste informatie (waar ouders altijd naar vragen) ontbreekt: namelijk de kans dat 

een kind schizofrenie ontwikkelt, op basis van familiaire belasting. Zie de tabel op 

http://www.ouders.nl/psycho/lpsy0698.htm 

 

 borderline stoornis 

- Ook hier geldt (net als bij psychose en schizofrenie) dat deze aandoening nauwelijks relevantie 

heeft voor kinderen, alleen indirect, als een ouder eraan lijdt. Daar wordt niets over gezegd. 

 

 anorexia 

- Tekst op zich okee, maar eigenlijk ontbreekt de informatie waar de meeste vragen over gesteld 

worden. Namelijk wat de risicofactoren zijn voor het (uiteindelijk) ontwikkelen van anorexia. 

- Tevens ontbreekt er informatie over pro-ana sites. 

 

 boulimia 

- Idem als bij anorexia. 

 

 bungy 

- N.v.t. 

 

 zelfbeschadiging 

- Bij de GGD Den Haag had ik geadviseerd om liever “Krassen en snijden” als titel te kiezen. Dat 

is waar ouders op zoeken. Rampzalig is het niet, want met de zoekfunctie kom je er toch wel, 

maar het is wel een symptoom van een algemener probleem, namelijk dat alle teksten erg 

vanuit het perspectief van de hulpverlening zijn geschreven en niet vanuit het gevoel of de 

informatiebehoefte van ouders. 

 

 dwangstoornissen 

http://www.ouders.nl/psycho/lpsy0698.htm
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- In de CJG-database wordt nog steeds dezelfde fout gemaakt als destijds bij de GGD Den Haag. 

Namelijk dat de zorgen van ouders nodeloos versterkt worden, door dwanghandelingen en 

dwanggedachten meteen als stoornis te benoemen, terwijl “dwang” ook gewoon bij de leeftijd 

kan passen. Het is dan ook nogal misplaatst om het cruciale zinnetje “De meeste kinderen 

groeien er overheen” te verstoppen onder het kopje “Hulp zoeken”. 

- Essentiële informatie die ontbreekt (en waar ouders altijd naar vragen): of je er nu wel of geen 

aandacht aan moet besteden. 

- De aanvullende opmerkingen voor de GGD Den Haag gelden nog steeds (ook voor de CJG-

database): 

 besteed vooral ook aandacht aan bad habbits zoals duimzuigen, nagelbijten, en haren 

uittrekken. Daar is zeer veel vraag naar; 

 het onderwerp ‘stemmen horen’ (die het kind opdragen iets te doen) komt ook zeer veel 

voor; 

 een speciaal geval is ‘dwang’ bij de ouders zelf. Er zijn bijvoorbeeld veel ouders die 15 keer 

per nacht hun bed uit gaan om te kijken of het kind nog ademt. 

- Kortom: “dwang” is een heel belangrijk onderwerp waar altijd veel vragen over gesteld 

worden. De tekst verdient dus een rigoureuze herziening. 

 

 angsten 

- Idem als bij ‘dwangstoornissen”: veel te veel bangmakerij en veel te weinig aandacht voor wat 

normaal is en past bij de leeftijd (en hoe je daarmee omgaat).  

- Bij zoeken op ‘angst’ kom je meteen terecht bij ‘angststoornissen’. Bij zoeken op 

‘verlatingsangst’ (= de term die ouders gebruiken voor separatieangst) kom je meteen bij 

‘persoonlijkheidsstoornissen’ terecht, enzovoorts. 

 

 fobieën 

- Geen bijzonderheden. 

 

 dyslexie 

- Geen bijzonderheden. 

 

 dyscalculie 

- Wordt behandeld (nou ja... behandeld...) onder ‘dyslexie’. Vreemd. 
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 dyspraxie 

- ontbreekt in de database. Ouders stellen er wel regelmatig vragen over. 

 

 dysfasie 

- ontbreekt in de database. Ouders stellen er wel regelmatig vragen over. 

- Let op: het hangt sterk af van de deskundige, met name uit welke vakgebied hij/zij afkomstig 

is, wat je over dysfasie te horen krijgt. Het probleem is dat de term veel gebruikt wordt door 

kinderartsen, terwijl die er eigenlijk niets van weten (omdat het om een 

taalontwikkelingsstoornis gaat). De werkelijke deskundigen (taalpathologen) gebruiken de 

term eigenlijk niet, omdat hij inhoudsloos is. Dysfasie betekent niet meer dan “Er is sprake van 

een taalontwikkelingsstoornis”. Maar welke dat precies is, daar zegt de term ‘dysfasie’ niets 

over. Dat is de boodschap die je zou moeten uitdragen, vinden wij. 

- Naar aanleiding van deze kwestie keken we even wat de database zegt over ‘audiologisch 

centrum’. Daar werden we niet vrolijk van. De indruk wordt gewekt dat het alleen om 

gehoorproblemen zou gaan. Terwijl het in werkelijkheid om multidisciplinair samengestelde 

teams gaat, die juist ook naar de taalontwikkeling kijken. 

 

1.3 Ommissies 

Praktisch alle onderwerpen waarvan wij constateerden dat die bij de GGD Den Haag ontbraken, 

worden wél behandeld in de CJG-database. Lof! 

 

2. FAQ-analyse 

Hieronder gaan we na in hoeverre de CJG-database antwoord geeft op de meest gestelde vragen bij 

Ouders Online. 

 

Aantal FAQ’s geanalyseerd: 192 

waarvan: 

 aantal behandeld in CJG-database: 87 

 aantal niet behandeld: 80 

 aantal half behandeld of onduidelijk: 25 
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Onderwerp in CJG-database ja/nee Opmerkingen 

aansprakelijkheid nee Steeds terugkerende vraag: "Mijn kind is 

meerderjarig (>18). Moet ik dan nog opdraaien 

voor zijn of haar schulden?" (Antwoord nee). 

Plus tekst & uitleg hoe het zit bij jongere 

kinderen. (Met name bij aankopen via internet.) 

adem stinkt nee Trefwoorden invoeren leidt tot de raarste 

resultaten. Van kortademigheid tot 

ontsluitingsweeën 

ADHD jonger dan 6 jr nee Overal dezelfde tekst, voor alle leeftijden. Geen 

woord over het feit dat het normaal is dat 

kleine kinderen druk kunnen zijn. Ook geen 

informatie over hoe moeilijk het is om ADHD te 

diagnosticeren bij kleine kinderen. 

afscheiding - vaginale ~ ja/nee Wordt alleen behandeld in relatie met 

zwangerschap en seksueel misbruik. Een goed 

overzicht van mogelijke oorzaken bij kleine 

kinderen (denk ook aan zeep-irritatie etc.) 

ontbreekt. 

aften nee Wordt alleen genoemd bij gluten-intolerantie. 

Niet informatief. 

alleen spelen (1,5 tot 5 jr) ja/nee Wordt alleen indirect genoemd, bij 'samen 

spelen' 

alleen spelen (8 jr) ja/nee Wordt alleen indirect genoemd, bij 'samen 

spelen' 

amandelen ja  

angsten 2-6 ja  

angsten 6-12 ja  

apneu nee  

baby in hooggebergte nee De vraag is altijd: kan ik een baby meenemen 

op ski-vakantie. Die vraag wordt niet 

behandeld. Alleen informatie over skiën bij 

zwangerschap. Let op: extra probleem: de 

database engine lijkt te struikelen over letters 

met accenten. Bij het trefwoord "skiën" volgt 

een foutmelding. 

baby in vliegtuig ja Belangrijke waarschuwing ontbreekt: niet 

vliegen bij oorontsteking 

ballen ingedaald j-n ja  

bang in donker ja  

bedplassen (4 jaar) ja  

bedplassen (7 jaar) ja  

berg ja  

besnijdenis - medisch ja  
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bij-oortje nee Behandel de esthetische aspecten, en zeg 

waarom er tegenwoordig geen nier-echo meer 

wordt gemaakt 

bijten nee Bijna alle zoekresultaten gaan over 

insectenbeten, etc. Bijtende peuters worden 

niet goed behandeld. 

bijvoeding voor 6 mnd ja  

bilschuiven ja  

bloed in luier nee  

bloedneuzen ja Maar: wat ontbreekt is een opmerking over 

hooikoorts (bloedneuzen in het hooikoorts-

seizoen) 

bonken bij boosheid 1 jr nee  

bonken in bed nee  

borstvoeding 3jr stoppen nee  

borstvoeding afbouwen ja  

borstvoeding afvallen nee  

borstvoeding 

borstverkleining 

nee Ik kon het althans niet vinden… 

borstvoeding 

drinktechniek 

nee Ik kon het althans niet vinden… 

borstvoeding flesweigering ja/nee Niet als zodanig terugvindbaar. Alleen indirect, 

via "Wennen aan de fles". Maar daar wel erg 

weinig informatie 

borstvoeding kinderwens nee Ik kon het althans niet vinden… 

borstvoeding kolfproductie 

verhogen 

nee  

borstvoeding menstruatie-

cyclus 

nee  

borstvoeding nachtvoeding ja  

borstvoeding narcose nee  

borstvoeding regeldagen ja  

borstvoeding relactatie nee  

borstvoeding te veel melk nee  

borstvoeding te weinig 

melk 

nee  

borstvoeding tepel-speen 

verwarring 

nee Ik kon het althans niet vinden… 

borstvoeding tepelkloven ja  

borstvoeding vocht na 

stoppen 

nee  

Breath Holding Spells - BHS nee  

brutaal en opstandig 4-6 nee De CJG-database zegt alleen iets over 

basisschoolleeftijd en puberteit. Juist de leeftijd 

waar het meest evragen over komen wordt niet 
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behandeld. 

buikligging stimuleren 

baby 

nee Ik kon het althans niet vinden… 

buikslapen nee  

depressie 10 jr ja  

diarree ja  

doktertje spelen ja  

dood ja  

dorst - suikerziekte ja  

driftbuien 1-2 jr ja  

driftbuien 5-6 jr ja  

duimen ja  

dwang  6 -14 jr ja/nee Zie paragraaf 1.2 van deze Quickscan 

dysfasie nee Zie paragraaf 1.2 van deze Quickscan 

dyspraxie nee Zie paragraaf 1.2 van deze Quickscan 

eenkennigheid pa-moe nee Deze vraag komt regelmatig voor (dat een kind 

een voorkeur voor de moeder of de vader 

heeft) 

eten - groente 2jr ja  

eten - kleuter wil niet eten ja  

eten - warm eten 4-5 ja  

faalangst ja  

fantasievriendjes nee Ik kon het althans niet vinden… 

fladderen nee Belangrijk onderwerp. Fladderen (bewegen met 

de armen bij opwinding etc.) kán een kenmerk 

van autisme zijn, maar is meestal een 

onschuldig verschijnsel dat te maken heeft met 

de rijping van de hersenen. 

fontanel ja/nee Het onderwerp wordt wel kort besproken, maar 

de zorgen van ouders (te vroege of te late 

sluiting) worden niet behandeld. 

gefriemel aan de piemel - 3 

jaar 

nee Ik kon het althans niet vinden… 

groei - hoe lang wordt mijn 

kind 

ja  

groeipijn ja  

happy wheezer (cara) nee  

haren uittrekken 2 jr nee Ik kon het althans niet vinden… 

hartruis nee Belangrijk onderwerp! Altijd veel vragen. 

heimwee ja  

hemangioom nee Belangrijk onderwerp! Altijd veel vragen. 

hikkende baby ja/nee Raar genoeg wordt de hik wel behandeld bij 

andere leeftijden maar niet bij baby's 

hondenangst nee Ik kon het althans niet vinden… 

hoofdpijn ja  
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hoogbegaafd ja Maar trefwoord 'onderpresteren' ontbreekt. 

Ook ontbreken er goede verwijzingen. 

HSP/HSK/hooggevoelig nee  

huilbaby ja  

huisdier dood ja  

ijzertekort ja  

jokken - 5 jaar ja  

kinderwagen - 

wandelwagen 

ja  

KISS-syndroom nee Voor kinderartsen etc. "bestaat" deze term niet. 

Maar ouders hebben er wel altijd veel vragen 

over. Je komt er dus niet onderuit om er wel 

iets over te zeggen. 

koorts 3 jr - hoe lang ja  

koortslip kraambezoek ja  

koortsstuipen ja Probleem (1): de tekst zegt dat een koortsstuip 

niets met epilepsie te maken heeft. Okee. Maar 

hoe kan een ouder het verschil zien?! Probleem 

(2): wel of geen paracetamol geven?! 

Belangrijke vraag! (met genuanceerd antwoord) 

krampjes ja  

krentenbaard/impetigo/ 

kinderzeer 

ja/nee Krentenbaard (impetigo) wordt wel behandeld, 

maar de zoekterm 'kinderzeer' levert geen 

resultaten 

kwijlen - 3 jaar nee Niet als zodanig terugvindbaar. Alleen een 

zijdelingse vermelding bij Gebit 

liegen 8-18 ja/nee Liegen wordt wel behandeld, maar een 

belangrijke - mogelijke - oorzaak wordt niet 

genoemd (emotioneel in de knel, aandacht 

vragen voor een probleem) 

loopstoeltje ja  

lopen - alles over leren ~ ja  

lopen - op de tenen nee Ik kon het althans niet vinden… 

luieruitslag - rode billetjes ja  

luisteren - slecht ~ 7-9jr nee Ik kon het althans niet vinden… 

lymfeklieren - opgezette ~ ja/nee Typerend voorbeeld van de "medische 

invalshoek" van de teksten, in plaats van het 

perspectief van de ouders. Gezwollen 

lymfeklieren worden wel genoemd, maar alleen 

als onderdeel van allerlei infecties. Ouders 

kijken er heel anders tegenaan. Die willen 

weten wat dat knobbeltje in de hals betekent. 

En waarom het zo lang kan duren voor het weg 

gaat. Daar zegt de database niets over. 

masturberen bij kleine nee Belangrijk onderwerp! Hier komen altijd heel 
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kinderen veel vragen over. (Denk aan schuren met 

knuffels, rijden tegen de stoelleuning, etc., 

maar ook: excessief masturberen op school). 

meertaligheid - naar 

buitenland 

nee Ouders willen weten wat ze te wachten staat als 

ze met kinderen naar het buitenland gaan 

(emigreren, of tijdelijke expat-status) 

meertaligheid - OPOL-

strategie 

ja/nee Vreemd genoeg alleen aandacht voor OPOL bij 

de leeftijdscategorie 'Pubers'. Waarom niet bij 

de andere leeftijdscategorieën?! 

melk - hoeveelheid 1-4 jr nee Ik kon het althans niet vinden… 

mexicaanse griep ja  

mond- en voetzeer nee Ik kon het althans niet vinden… 

nagelbijten nee Ik kon het althans niet vinden… 

navelbreuk nee Ik kon het althans niet vinden… 

nietje ingeslikt nee  

obstipatie - 2 à 3 jaar en 

ouder 

ja  

obstipatie - baby's nee Belangrijk onderwerp! Ouders moeten weten 

dat baby's soms heel lang niet poepen, zonder 

dat dat zorgelijk is. Misschien staat het wel 

ergens maar ik kon het niet vinden. 

omgangsregeling ja  

onderhoudsplicht 

jongvolwassenen 

ja  

ondertemperatuur 35.5 nee  

oorontsteking ja  

ORS ja  

pavor nocturnus ja De term 'pavor nocturnus' wordt weliswaar niet 

genoemd, maar daar zoeken ouders ook niet op 

natuurlijk. Wel op nachtangst. Het verschil met 

nachtmerries wordt niet duidelijk uitgelegd, 

maar dat is niet erg, omdat wél terecht wordt 

geadviseerd om het kind niet te gaan troosten. 

pesten op school ja  

pesten via internet ja/nee Alleen aandacht voor het gepeste kind. Geen 

woord over de omgang met kinderen die zelf 

pesten. Ook is het vreemd dat het alleen bij de 

categorie 'puberteit' genoemd wordt. 

Basisschoolleeftijd is ook belangrijk!  

peuter-diarree ja  

peuter-puberteit ja  

poep smeren 2-3 jr nee Ik kon het althans niet vinden… 

poepen in broek 6-7 jaar ja  

poepen op de wc ja  

potjesangst ja/nee Potjestraining wordt wel behandeld maar 
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potjesangst op zich niet. 

ppd-nos ja  

projectielbraken en 

pylorus-hypertrofie 

nee  

pseudo-kroep ja  

puber-problematiek ja  

redressiehelm nee  

reflux en braken ja  

Rota-virus, gastro-entiritis nee  

RS-virus ja  

ruzie ja  

schaamlippen verkleefd ja  

scheiding vertellen ja  

selectief mutisme ja  

separatieangst - 

basisschoolleeftijd 

nee Ik kon het althans niet vinden… 

slapen alsmaar wakker ja  

slapen bedtijd nee Ik kon het althans niet vinden… 

slapen eigen bed (panisch) ja/nee Niet goed vindbaar 

slapen met kussen nee Ouders willen vaak weten "wanneer je met een 

kussen moet beginnen". Ik kon dat niet 

terugvinden. 

slapen oudere kinderen nee Slecht slapen bij pubers kon ik niet echt 

terugvinden. 

slapen slecht inslapen ja/nee Dit onderwerp kon ik ook niet goed 

terugvinden. 

slapen voorkeurshouding ja  

slapen vroeg wakker (1jr) ja/nee Wordt alleen zijdelings behandeld bij 'slecht 

slapen' 

slecht luisteren 2jr nee Kon ik niet echt terugvinden 

slissen nee  

smetvrees ja/nee Waarom alleen bij pubers? 

speen afwennen ja  

spruw ja  

stelen 5-6 jr nee  

stelen 8-12 jr nee  

stotteren ja/nee Te weinig aandacht voor 

ontwikkelingsstotteren, en geen duidelijke 

criteria om na te gaan of er nu wel of niet iets 

bijzonders aan de hand is. Zie de interactieve 

stottertest op 

http://www.ouders.nl/lstotter.htm 

stuitligging ja  

taal - Engels leren (4jr) nee  

taal - laat met praten (2-3) nee Misschien staat het wel ergens maar ik kon het 

http://www.ouders.nl/lstotter.htm
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niet vinden. 

taal - moeilijke R-klank 

(4jr) 

nee Misschien staat het wel ergens maar ik kon het 

niet vinden. 

taal - stimuleren ja  

tanden poetsen - 2-4jr ja/nee Te weinig aandacht en erkenning voor ouders 

die hier echt een probleem mee hebben 

tics nee Ik kon het althans niet vinden… 

tongriem te kort ja  

tongzoenen nee  

verhuizing 9 jr ja  

verkouden continu 1-2 jr ja/nee Op zich wordt het wel behandeld, maar niet 

echt zoals bezorgde ouders er tegenaan kijken. 

verlatingsangst ja/nee Deze zoekterm levert alleen resultaten voor 

pubers en jongvolwassenen. Terwijl ouders er 

juist veel vragen over stellen bij jongere 

kinderen. 

verlegen/verlegenheid ja/nee Veel te weinig info 

verlies - niet tegen ~ 

kunnen 

nee Wordt niet echt behandeld. Alleen heel indirect 

bij 'samen spelen'. Niet tegen je verlies kunnen 

kan echter zeer problematische vormen 

aannemen (bij gezelschapsspelletjes en op de 

sportclub). 

vijfde ziekte (en de rest) ja  

vitamine A - D - K ja/nee Probleem (1): geen info over Vitamine A. 

Probleem (2) geen handig overzicht beschikbaar 

van alle vitaminen en wat je wanneer moet 

suppleren. Probleem (3): nuttige info over AD 

alleen beschikbaar bij 'zwangerschap' en niet bij 

de baby's en kinderen zelf. 

voedingsschema 8 mnd en 

ouder 

nee Ik kon het althans niet vinden… 

voorhuid te nauw ja/nee Voor zover ik kan nagaan wordt er alleen iets 

gezegd over verkleving. Terwijl ouders het altijd 

hebben over 'een te nauwe voorhuid'. Het 

advies (om er van af te blijven) is overigens wel 

okee natuurlijk. 

wagenziekte / reisziekte ja  

waterpokken baby ja/nee Het onderwerp 'waterpokken' wordt wel 

behandeld bij de categorie baby's, maar het ziet 

er niet naaruit dat er extra aandacht is besteed 

aan die categorie. Bijvoorbeeld de (vaak 

gestelde) vraag of er dan meer kans is op 

recidive. Ook mis ik de waarschuwing dat veel 

luchtvaartmaatschappijen kinderen met 

waterpokken weren, en dat je dus voor 
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onaangename verrassingen kunt komen te 

staan. 

waterpokken en zwemmen nee Ouders willen altijd weten of je mag zwemmen 

met waterpokken. 

waterpokken fabeltje nee De vraag over recidiverende waterpokken (bij 

waterpokken in de babytijd) wordt vaak 

gesteld! 

waterwratjes nee Ik kon het althans niet vinden… 

weglopertjes 2-3 jr ja  

X-benen en O-benen ja  

zelfvertrouwen ja  

zesde ziekte ja  

zindelijk 4-6 ja  

zindelijk alg ja  

zwanger 5e ziekte ja  

zwanger krentenbaard nee Krentenbaard (bij kinderen) levert doorgaans 

geen probleem op bij de ongeboren vrucht, 

maar zwangeren kunnen zich er wel zorgen 

over maken. Moet dus besproken worden. 

zwanger roodvonk nee  

zwanger waterpokken ja  

zwangerschapssuiker ja  

zwarte poep 7jr nee  

zweetvoetjes en handjes - 

baby 

nee  

zweten 7 jr ja  

zwetende baby nee  

 

 


