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PROTOCOL ZIEKE KINDEREN  
  
 
Als ouder kies je o.a. voor een kinderdagverblijf omdat de opvang voor je kind gegarandeerd is. 
Een uitzondering is echter een ziek kind. Over het algemeen heeft een ziek kind specifieke zorg 
en aandacht nodig die een kindercentrum niet altijd kan bieden.  
Leuk is het niet maar af en toe eens ziek zijn, is volkomen normaal bij kinderen. Omdat hun 
weerstand nog volop in ontwikkeling is, zijn kinderen vatbaarder voor infecties.  
Het ene kind krijgt sneller koorts dan het andere. Sommige kinderen voelen zich bij 37,9 helemaal 
niet lekker, andere spelen bij 38,5 rustig verder. 
Om de kwaliteit van de zorg voor alle kinderen en de fysieke veiligheid van uw eigen kind te 
waarborgen is dit protocol opgesteld. 
Het is ter beoordeling van de leidinggevende of een ziek kind opgevangen kan worden of moet 
worden opgehaald. 
 
Wanneer is een kind ziek? 
Het is vaak moeilijk aan te geven wanneer een kind "ziek” te noemen is. We hebben hiervoor 
enkele criteria: 

• Elk kind dat niet kan deelnemen aan de normale activiteiten van ons kindercentrum 
wegens ziektetoestand. 

• Elk kind dat wegens ziekte zoveel aandacht vraagt dat de gezondheid en/of de veiligheid 
van andere kinderen niet meer gegarandeerd kan worden.  
Een kind dat 1-op-1 aandacht nodig heeft, voelt zich niet lekker, om wat voor reden dan 
ook. Er wordt verondersteld dat kinderen zich in een dergelijke situatie thuis het beste op 
hun gemak voelen en kunnen rusten of beter worden. Bovendien vindt op een 
kinderdagverblijf groepsopvoeding plaats en is er derhalve geen mogelijkheid om een 
kind gedurende de hele dag 1op-1 aandacht te geven. 

• Bij herhaald ernstige diarree en overgeven. 
• Zware hoest met algemeen ziek zijn, koorts of ademhalingsmoeilijkheden. Een gele huid 

of geel oogwit. 
• Koorts (>38.5°C) dat gepaard gaat met keelpijn, braken, diarree, oorpijn, prikkelbaarheid, 

verwardheid. 
 

Door onderstaande vragen eerlijk en realistisch te beantwoorden, kan bepaald worden of uw kind 
naar de opvang kan of niet: 
 

• Heeft uw kind nu of de 6 uur voorafgaand aan het voorgenomen brengtijdstip een hogere 
koorts dan 38,5 graden, dan kunt u het beste contact opnemen met ons om te 
overleggen of uw kind naar de opvang kan komen. Dit geldt ook indien de te hoge koorts 
tijdelijk onderdrukt is door paracetamol of id. 

• Huiduitslag: open wondjes, vlekjes of blaasjes waar vocht uit kan komen met risico op 
infectiegevaar en besmettingsgevaar (bijvoorbeeld waterpokken, krentenbaard etc.) Bij 
krentenbaard mag uw kind komen mits de plek goed afgedekt kan worden met steriel 
gaas en kleding. 

• Bij uitslag door waterpokken, mag uw kind de opvang weer bezoeken, wanneer de 
blaasjes zijn ingedroogd of onder de kleding zitten. Bij uitslag als gevolg van de 5e of 6e 
ziekte kan uw kind gewoon de opvang bezoeken. 

• Bij een loopoor, ontstoken ogen of open koortslip kan uw kind niet zonder overleg met 
de groepsleiding naar de opvang komen. Soms kan het zijn dat we u aanraden i.v.m. 
besmettingsgevaar om contact op te nemen met de huisarts voor overleg. 

• Bij verkoudheid kan uw kind gewoon naar de opvang.  
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Wanneer uw kind ziek is en niet komt, verzoeken wij u het kindercentrum te bellen voor 9.30 uur 
in de ochtend. We willen dan ook graag weten wat er aan de hand is zodat we, indien nodig, 
andere ouders kunnen informeren over mogelijk besmettingsgevaar. 
 
Infectieziekte 
Er zijn twee belangrijke criteria voor het al dan niet uitsluiten van een kind uit de opvang wegens 
besmettelijke ziekte: 
 1.        Het risico dat de omgeving loopt 
 2.        Het risico dat het kind zelf loopt. 
 
Als uw kind een infectieziekte oploopt hanteren wij het volgende beleid:  
Een kind met een infectieziekte mag op de KinderSofa worden opgevangen mits het 
besmettingsgevaar volledig voorbij is. Het is belangrijk dat de diagnose wordt gesteld door een 
arts die dan ook kan beslissen wanneer het besmettingsgevaar voorbij is. De ouders zijn hier 
verantwoordelijk voor. 
Het heersen van besmettelijke kinderziektes op het kindercentrum wordt gecommuniceerd door 
middel van schriftelijke aankondigingen die bij de groepen op de memo borden worden 
opgehangen. Houd deze brieven in de gaten, zodat u als u dat nodig vindt zelf maatregelen kunt 
treffen met betrekking tot de verzorging van uw kind.  
 
Wij adviseren nadrukkelijk uw kind te laten vaccineren volgens het programma van het 
Consultatiebureau en de GGD. 
 
Vertoont uw kind afwijkend gedrag (hangerig, huilend, veel slaap nodig, astmatisch etc.) 
Dan is het in het belang van uw kind om dit bij het brengen aan de leiding door te geven, zodat zij 
de observatie voort kunnen zetten en bij verergering van klachten overleg met u kunnen hebben 
om te beslissen of uw kind al dan niet op de opvang kan blijven. 
Zo ook bij als er een andere signalering wordt geconstateerd bijvoorbeeld pijn, het klagen over 
buik- en of hoofdpijn, eet- en/ of drink problemen etc.? 
Heeft uw kind verhoging gehad en is deze (tijdelijk) onderdrukt met paracetamol of id. dan ook 
dit bij het brengen aan de leiding doorgeven.  
 
Ziek worden tijdens het verblijf: 
 

o Wanneer uw kind ziek wordt op het kindercentrum, wordt altijd met u contact 
opgenomen ( Houdt u hier rekening mee wanneer u van telefoonnummer 
verandert?). Voor de gevallen dat u niet bereikbaar bent, dient u een of twee 
telefoonnummers van personen aan te leveren die in plaats van u gebeld kunnen 
worden. 

o Wanneer uw kind meer dan 38,5 graden koorts heeft, wordt u door ons gebeld 
om te overleggen en eventueel op te komen halen.  
Wanneer uw kind gewoon speelt, de koorts geen extra belasting voor de leidsters 
is en de oorzaak bekend is (bijv. na een BMR-inenting) wordt u door de leidsters 
geïnformeerd, maar niet verplicht om uw kind te komen halen.  
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Het tegenovergestelde kan ook aan de orde zijn:  
 

o Wanneer uw kind minder dan 38,5 graden koorts heeft maar zich overduidelijk 
niet meer prettig voelt in de opvangsituatie, wordt u door ons gebeld om uw kind 
op te komen halen.  

 
In principe is bij ziekte van het kind de ouder degene die de huisarts inschakelt. Bij twijfel over het 
ziektebeeld en/of symptomen kan i.o. de huisarts telefonisch worden geraadpleegd.  
Uitzonderingen zijn het optreden van: 

- Plotselinge benauwdheid 
- Bewusteloosheid of spontane apathie 
- Plotselinge en snel oplopende hoge koorts, koortsstuip 
- Ongevallen 
- Epileptische aanval 

 
De opvang zal (behalve in zoals boven beschreven acute situaties) nooit zelfstandig overgaan tot 
het toedienen van medicijnen, zonder voorafgaand overleg met u. 
 
Koortsverlagende medicatie: 
We zijn niet bevoegd om te bepalen wat de oorzaak van de koorts is en kunnen in geen geval de 
verantwoordelijkheid nemen voor de toediening van de koortsverlagende medicatie.  
Een kind kan alleen met toestemming van de ouder koortsverlagende medicatie 
(zetpil )krijgen. Dit kan bijvoorbeeld zijn als de koorts snel blijft stijgen en de ouder niet binnen 
een half uur het kind kan komen ophalen. De ouder geeft hierover op dat moment i.o. met de 
leiding mondeling toestemming. Dit zal meestal telefonisch zijn. De ouder stuurt via een bericht 
in Jaamo hiervan een bevestiging. 

 
Medicijnen 
In principe dienen wij geen medicijnen toe (Wet BIG). Wanneer kinderen medicijnen op 
doktersvoorschrift moeten gebruiken op de opvang, dan brengt u deze zelf mee. U dient als 
ouder altijd een formulier overeenkomst toediening geneesmiddelen” in te vullen,  
waarbij u zelf de verantwoordelijkheid blijft dragen. 
Het kindercentrum kan dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen  
van het toedienen van deze medicijnen Het formulier wordt door zowel u als één leid(s)ter 
ondertekend. De medicijnen worden buiten bereik van de kinderen in de opvang opgeborgen.(zie 
protocol medicijnen en medische handelingen). 
 
Medische handelingen 
De leidsters op het kindercentrum zijn niet bevoegd om medische handelingen uit te voeren. 
Mocht er zich een situatie voordoen waarin het noodzakelijk is dat er bij een kind tijdens het 
verblijf een medische handeling verricht wordt, dan zal de directie per geval beslissen of aan dit 
verzoek gehoor kan worden gegeven (zie protocol medicijnen en medische handelingen). 
 
In geval van een ongeluk(je) of een plotselinge optredende ziekte waar direct medische hulp bij 
vereist is, zal de opvang, als eerst verantwoordelijke in de situatie, direct handelen in het belang 
van het kind. Bij voorkeur vooraf in overleg met u. In ieder geval zult u daarna zo snel mogelijk 
worden geïnformeerd, en wordt er verder overleg gepleegd.  
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Ongevallen registratie 
In iedere groep wordt een ongevallenregistratieformulier ingevuld, wanneer zich een(bijna) 
ongeluk voordoet. Indien nodig worden er maatregelingen genomen ter bevordering van de 
veiligheid. Ouders worden tijdens het ophalen over het voorval geïnformeerd.(zie protocol 
ongevallen) 
 
We sluiten van harte af met de wens dat uw kroost voorspoedig en veilig zal opgroeien. Kortom, 
in goede gezondheid. Wij dragen daar graag in bij. 
Zijn er nog onduidelijkheden of vragen dan kunt u daarvoor contact opnemen met de leiding of 
Jessie of Mieke  
 
 
 
 


