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Mag een ziek kind naar de kinderopvang?
Een belangrijke vraag voor ouders en pedagogisch medewerkers. Hoe handelen we bij
een ziek kind met als uitgangspunt de kwaliteit van de zorg voor het zieke kind en
voor alle kinderen te kunnen waarborgen.
Het kind wordt ziek tijdens de opvang:
Allereerst kijken we naar het algemene beeld, het welbevinden van het kind:
 Voelt het kind zich merkbaar ziek?
 Heeft het kind verhoging en hoeveel is dit?
 Hoe reageert het kind op de andere kinderen?
 Hoe voelt het kind zich in de groep?
 Hoe reageert het kind op de pedagogisch medewerkers?
 In hoeverre kunnen pedagogisch medewerkers extra aandacht geven aan het
kind?
 Heeft de inzet van de pedagogisch medewerkers bij het zieke kind
consequenties voor de andere kinderen in de groep?
De pedagogisch medewerker zal als een kind tekenen van ziekte vertoont zich aan de
hand van genoemde vragen een beeld vormen van het kind en contact opnemen met
de ouders. Als het kind ziek voelt en zich ziek gedraagt, dan wordt de ouders
gevraagd het kind te komen ophalen of eventueel door anderen op te laten halen.
De pedagogisch medewerkers zijn door de grootte van de groepen en het
dagprogramma beperkt in hun mogelijkheden om tegemoet te komen aan de behoefte
en verzorging van een ziek kind.
De pedagogisch medewerkers kunnen de ouders adviseren om hun kind door de
huisarts te laten onderzoeken om mogelijk een infectieziekte vast te stellen. Wordt
een infectieziekte vastgesteld is het belangrijk dat ouders het kindercentrum hier over
informeren. We gaan bij een infectieziekte handelen volgens de richtlijnen van de GGD
en zo nodig passende maatregelen nemen.
Het kind komt ziek naar de opvang:
We verzoeken ouders dringend om hun zieke kind niet met een koortsverlagend
middel dat al is toegediend naar de opvang te brengen. Het koortsverlagend middel
zorgt er voor dat de koorts of pijn tijdelijk verdwijnen en kan de symptomen van de
ziekte onderdrukken. Zodra het koortsverlagend middel is uitgewerkt kunnen de
koorts of pijn of symptomen terugkomen. Pedagogisch medewerkers zullen vervolgens
handelen zoals bovenstaand beschreven.
Als een kind niet fit is, zich echter wel goed voelt om in de groep mee te draaien met
de normale zorg van de pedagogisch medewerkers kan het naar de opvang gebracht
worden. Het is belangrijk dat ouders de pedagogisch medewerkers hier van op de
hoogte stellen, zodat de pedagogisch medewerkers extra op het kind kunnen letten.
Er wordt dan altijd met de ouders afgesproken, mocht het kind ziek worden, er
contact met de ouders wordt opgenomen om het kind op te komen halen. Hierbij
wordt aan de ouders een telefoonnummer gevraagd waarop ze bereikbaar zijn.
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Het kind is ziek en komt niet naar de opvang:
Als een kind ziek is en het niet naar de opvang komt dan verzoeken we de ouders om
contact op te nemen met de pedagogisch medewerkers in de groep of met het
hoofdkantoor om het kind af te melden en om de aard van de ziekte te benoemen, in
verband met besmetting door infectieziekten.
Algemene regels voor het toedienen en gebruik van medicijnen:
 In de opvang dienen we geen koortsverlagende medicijnen toe. We zijn niet
deskundig om te diagnosticeren wat de oorzaak van de koorts is en nemen in
geen geval de verantwoordelijkheid voor de toediening van koortsverlagende
medicatie. Deze medicatie werkt koortsverlagend terwijl er altijd een oorzaak is
voor de koorts. Het risico bestaat dat door het toedienen van koortsverlagende
medicijnen de mogelijke ernst van een ziekte bij een kind onvoldoende snel
wordt onderkend.
 Koortsverlagende medicatie dienen we uitsluitend toe als ouders hiervoor een
schriftelijke verklaring van de (huis)arts kunnen overleggen.
 Medicatie wordt alleen met schriftelijke toestemming van de ouders
toegediend. Dit geldt voor medicijnen op doktersrecept als voor medicijnen die
niet op doktersrecept verkregen zijn, de zelfzorgmiddelen, verkrijgbaar bij de
apotheek en drogist. Voor de schriftelijke toestemming vullen de ouders de
overeenkomst gebruik geneesmiddelen volledig in en ondertekenen het
formulier. Hiermee geven zij toestemming om het medicijn overeenkomstig
aan hun kind toe te dienen. Ouders dienen een goede instructie te geven over
de wijze van toediening. Het is belangrijk dat ouders een nieuw medicijn altijd
eerst thuis aan hun kind toe gediend hebben om te weten welke uitwerking het
medicijn op het kind heeft en hoe het kind op het medicijn reageert. Zonder
volledig ingevulde en ondertekende Overeenkomst gebruik geneesmiddelen
worden er GEEN medicijnen toegediend.
Soms hebben kinderen medische zorg nodig tijdens de opvang in het kindercentrum.
Wet BIG:
In speciale gevallen kunnen ouders aan beroepskrachten vragen om bepaalde
medische handelingen uit te voeren, bijvoorbeeld het toedienen van sondevoeding. De
Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt wie wat mag doen
in de gezondheidszorg. De Wet BIG is bedoeld voor beroepsbeoefenaren in de
gezondheidszorg en geldt zodanig niet voor beroepskrachten in een kindercentrum.
Deze beroepskrachten zijn niet opgeleid om medische handelingen toe te passen zoals
artsen en verpleegkundigen, daarom hoeven zij ook niet BIG geregistreerd te zijn.
Voorbehouden handelingen:
Bepaalde medische handelingen, de “voorbehouden” handelingen mogen alleen
worden uitgevoerd als een ouder hier om vraagt. De handeling mag alleen uitgevoerd
worden door personen die zowel bevoegd als bekwaam zijn (bijvoorbeeld injecteren)
en mag niet zomaar door iemand uitgevoerd worden. De Wet BIG bepaalt dat deze
handeling bevoegdheid en bekwaamheid vereist. Ook als de ouder/verzorger deze
handeling in de thuissituatie zelf verricht kunnen zij de handeling niet overdragen aan
beroepskrachten van het kindercentrum.
Ouders kunnen mogelijk afspraken maken om op de locatie te komen injecteren. De
ouder/verzorger kan er voor zorgen dat een beroepskracht bevoegd en bekwaam kan
worden. Een arts of verpleegkundig specialist moet dan, na instructie een
bekwaamheidsverklaring invullen op naam van de beroepskracht.
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Risicovolle handelingen:
De risicovolle handelingen zijn “niet-voorbehouden“ handelingen, die een
beroepskracht wel zou mogen en kunnen verrichten, als deze goede instructie heeft
gekregen (bijvoorbeeld een vingerprik om de bloedsuiker te bepalen bij een kind met
diabetes).
Ouders, specialisten, artsen of verpleegkundigen kunnen samen met beroepskrachten
en leidinggevende afspraken maken over hoe medicijnen en risicovolle handelingen
worden toegepast. Ook kan er afgesproken worden welke beroepskracht uitleg kan
krijgen voor bepaalde handelingen. Een beroepskracht die uitleg heeft gekregen is
bevoegd om handelingen uit te voeren maar nog niet bekwaam. Een beroepskracht is
pas bekwaam wanneer hij/zij een handeling meerdere malen heeft uitgevoerd of heeft
geoefend. Een beroepskracht kan dan zonder problemen medicijnen geven aan een
kind.
(bronvermelding: Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en
buitenschoolse opvang – mei 2016)
Infectieziektes:
Bij infectieziektes in het kindercentrum volgen we de richtlijnen van de GGD:
 Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse
opvang.
 Informatie over ziektebeelden voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en
buitenschoolse opvang.
 Binnen- en buitenmilieu voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en
buitenschoolse opvang.
Is er een infectieziekte geconstateerd in het kindercentrum en (zo nodig)
gediagnosticeerd door een huisarts dan communiceren we dit door middel van
schriftelijke aankondigingen op de entreedeuren van de desbetreffende locatie en/of
op de deur/raam van de groep in desbetreffende locatie van het kindercentrum.
Vaccinatie van kinderen:
Bij de intake wordt aan de ouders gevraagd om aan te geven of hun kind het
vaccinatieprogramma volgt. Dit wordt geregistreerd op het intakeformulier.
Deze vraag stellen we uitsluitend ter informatie om een beeld te kunnen vormen of en
hoe de kinderen zijn ingeënt binnen KC ’t Rovertje.
Werkinstructie voor pedagogisch medewerkers:
Er is een werkinstructie voor pedagogisch medewerkers uitgewerkt met regels en
afspraken voortkomend uit het ziektebeleid hoe te handelen als een kind ziek is.
Met deze werkinstructie proberen we te waarborgen dat op een eenduidige en dezelfde
wijze gehandeld wordt binnen het kindercentrum.

