Mijn kind is ziek, hoe en wat op de dagopvang?
versie: januari 2016

Ziek zijn is geen pretje. Zeker niet als het gaat om uw eigen zoon of dochter.
Hoe gaan wij hiermee om.
Een ziek kind kunnen we op het kinderdagverblijf niet goed opvangen. De pedagogisch medewerkers
hebben geen ruimte in hun programma om de extra aandacht en zorg die uw kind dan nodig heeft, te
kunnen geven.
Wordt een kind ziek tijdens het verblijf bij ons, dan nemen we contact met de ouders op. Is het te ziek
om te blijven dan vragen we de ouder het op te halen. Over het algemeen zal dit zijn als het kind
koorts heeft (lichaamstemperatuur hoger dan 38,5º C); of ongewoon hangerig, huilerig en
ontroostbaar is of pijn heeft.
Infectieziekten
We willen voorkomen dat andere kinderen (of personeelsleden en bezoekers), bij een besmettelijke
aandoening, de kans lopen ziek te worden. Daarom vragen wij ouders als bij een kind een
besmettelijke aandoening is geconstateerd, dit door te geven aan de pedagogisch medewerker. Dan
kunnen wij de andere ouders hierover informeren, via een bericht op de deur. Bij bijzondere of
ernstige infectieziekten stelt de regiomanager in overleg met de GGD een actieplan samen. Ook
ouders zullen daarbij betrokken zijn.
Bij sommige infecties mogen kinderen, als ze er niet ziek van zijn, wel naar de dagopvang komen.
We verwachten dat als dit aan de orde is, ouders en groepsleiding extra zorg besteden aan de
hygiëne. Waar je bij welke aandoening rekening mee moet houden en met welke infectieziekte
kinderen wel en welke niet naar het dagverblijf mogen komen leest u in: Gezondheidsrisico’s bij
infectieziekten.
Medicijnen (voorgeschreven door de arts) en zelfzorgmiddelen (geen doktersrecept) Onze
medewerkers verstrekken in principe geen medicijnen aan kinderen Toch kan het voorkomen dat een
kind een medicijn echt nodig heeft in de tijd dat het naar de dagopvang gaat. We gaan hier heel
zorgvuldig mee om. De ouder bespreekt het met de locatie coördinator, zij beoordeelt of deze zorg
van de ouders op verantwoordde wijze kan worden overgenomen. In principe geven we het medicijn
alleen als er sprake is van een van de volgende aandoeningen:
 als bekend is dat een kind koortsstuipen, een chronische aandoening aan de luchtwegen,
gedragsproblemen of eczeem heeft;
 als een kind nog een door de arts voorgeschreven antibiotica kuur af moet maken.
 middelen als neusspray, cinababy, dentinox, hoestdrank en oordruppels geven we ook mits de
situatie op de groep zo is dat de medewerker daar ook de mogelijkheid voor heeft.
Paracetamol geven we beslist niet
Afspraken over het medicijn gebruik worden vastgelegd in de 'Verklaring toedienen medicijnen'. De
locatiecoördinator zal ouders vragen deze in te vullen. Daarin beschrijft de ouder wat de dosering is
en de wijze van toedienen. De locatiecoördinator geeft de pedagogisch medewerker toestemming tot
het toedienen van de medicatie.
Kleine en grote ongelukken
Als er iets ernstigs gebeurt waardoor een kind verwond raakt, nemen we direct contact met de ouders
op. Afhankelijk van de aard en de ernst van de situatie kan voorkomen dat we rechtstreeks de
huisarts inschakelen.
Middelen tegen een blauwe plek, jeukbult of zonnebrand
Bij een kleine verwonding zoals een bult of blauwe plek, geven we arnicazalf en bij insectenbeten,
prikweg. Voor de verzorging van de baby gebruiken we sudocreme.
Bij zonnig weer gebruiken we zonnecrème. De pedagogisch medewerkers smeren de kinderen
regelmatig in om verbranding te voorkomen.

Behandeling bij insectenbeet/-steek of teek
Heeft een kind een beet of een steek van een insect opgelopen, dan zullen de pedagogisch
medewerkers dit behandelen. Is er een teek gevonden bij een kind dan zal de leidster aan de ouders
vragen deze te (laten) verwijderen.
Vaccinatieverklaring
Ouders wordt tijdens het kennismakingsgesprek gevraagd op het formulier Kind- ouder gegevens in te
vullen of hun kind wel, niet of gedeeltelijk deelneemt aan het Rijksvaccinatieprogramma. Dit geeft ons
de mogelijkheid adequaat te reageren bij een uitbraak van een van de ziektes van het
vaccinatieprogramma.
Hoofdluis
Hoofdluizen vormen een hardnekkig probleem. Als blijkt dat er hoofdluis is bij kinderen, dan worden
ouders door de groepsleiding geïnformeerd. De ouders van het kind wordt gevraagd direct met
adequate behandeling te beginnen. Pas als deze effectief blijkt te zijn en er geen hoofdluizen meer
zichtbaar zijn mag het kind weer naar de opvang komen.

