Protocol ziekte en ongevallen
Handelswijze bij zieke kinderen
Uitgangspunt m.b.t. de handelswijze bij zieke kinderen is de gezondheid van het kind en de
gezondheid van andere kinderen in het kinderdagverblijf.
De leiding van Eigenwijs Kinderopvang en de ouders hebben beide een verantwoordelijkheid om
infectieziektes zoveel mogelijk te beperken.
▪ Eigenwijs heeft een belangrijke preventieve taak ten aanzien van het voorkomen van
infectieziekten. Wij raadplegen hiervoor de informatiemap “infectieziekten en Hygiëne in
Kindercentra”.
▪ Ouders melden bij de leiding van de groep dat het kind een infectieziekte heeft
▪ Ouders brengen zieke kinderen niet naar de opvang.
▪ Zieke kinderen worden in overleg met de ouders opgehaald van de groep.
De aandacht en zorg die een ziek kind nodig heeft, kan op de groep niet voldoende worden gegeven.
Indien een kind tijdens het verblijf op de opvang ziek wordt, zal de groepsleidster de ouders
berichten en de ouders vragen het kind te komen op halen.
In geval van twijfel zullen de belangen van de ouder en die van het kind en de belangen van de
andere kinderen op de groep tegen elkaar afgewogen worden. In overleg wordt geprobeerd tot een
goede oplossing te komen. De groepsleiding bepaalt bij alle ziektes en aandoeningen of het kind al
dan niet naar de opvang kan komen of opgehaald moet worden.
Zij raadpleegt hierbij de richtlijnen zoals die omschreven staan in hygiëne richtlijnen voor
kinderdagverblijven op de site van de GGD.
Koorts
Koorts is geen ziekte op zich maar en symptoom van een ziekteverschijnsel welke op dat moment
nog niet zichtbaar is. Als ouders vermoeden dat kinderen ziek zijn, adviseren wij ouders te
temperaturen. Als de temperatuur 38 C of hoger is en/of als kinderen ziek zijn, kunnen we in de
groep niet de rust, zorg en aandacht geven die zieke kinderen nodig hebben.
We adviseren dan de kinderen die dag niet naar de opvang te brengen.
Als het kind een lichaamstemperatuur van 38 C of hoger heeft, neemt de leiding altijd contact op met
de ouders. Er wordt overlegd tussen de leidster en de ouder wat het beste is voor het kind en wat in
de gegeven situatie mogelijk is. Afhankelijk van de situatie zal de ouder gevraagd worden het kind zo
snel mogelijk op te komen halen:
▪ De mate waarin het kind ziek is of koorts heeft.
▪ De ruimte die er op de groep op dat moment aanwezig is om het kind tijdelijk wat extra zorg
of aandacht te geven.
▪ De mogelijkheid die ouders (of een ander vertrouwd persoon) hebben om het kind snel op te
halen.
Het kind dient opgehaald te worden bij 38.5 C koorts of hoger.
In overleg met de ouder wordt aan een goede oplossing gewerkt. Indien nodig ligt de uiteindelijke
beslissing of het kind wel of niet kan blijven bij de directie. Bijvoorbeeld: wanneer de groepsleiding
twijfelt of het verantwoord is om het zieke kind te laten blijven of op te laten halen door één van de
ouders.

Het kind kan weer naar de opvang komen als het een dag koortsvrij is.
Het kan ook voorkomen dat een kind geen koorts heeft, maar dat het kind toch meer aandacht, tijd
en zorg nodig heeft dan door de groepsleiding op de groep gegeven kan worden: ouders worden dan
geïnformeerd. In overleg kan eveneens besloten worden of het kind gehaald kan worden.
Infectieziekten
Infectieziekten zijn ziekten die op verschillende manieren overgedragen kunnen worden van mens op
mens. Eigenwijs Kinderopvang houdt zich aan de richtlijnen en handelswijze bij infectieziekten, die
omschreven staan in de informatiemap “Infectieziekten en Hygiëne in Kindercentra”.
Er zijn veel besmettelijke ziektes. De GGD-Wijzer wordt gehanteerd als leidraad en als in de GGDWijzer staat dat een kind niet mag komen, wordt dat advies opgevolgd.
Als een kind ziek is en koorts heeft, worden de ouders altijd geïnformeerd.
Het niet mogen komen en het verzoek aan de ouders een kind op te komen halen is afhankelijk van
de mate van het ziek zijn en wat er in de GGD-Wijzer staat over de ziekte.
Een voorbeeld: Kinderen met waterpokken mogen gewoon komen, tenzij de kinderen er ziek van zijn.
Het thuis houden hangt dan niet af van de waterpokken, maar van de mate van ziek zijn.
Vaccinaties
Gedurende de periode dat het kind de opvang bezoekt is het wenselijk dat de leiding op de hoogte is
van het doorlopen vaccinatieprogramma per kind.
Ouders die hun kind niet hebben laten vaccineren worden door de leiding van het kinderdagverblijf
gewezen op het risico van besmettingsgevaar van infectieziekten voor hun kind. Het is uiteindelijk de
verantwoordelijkheid van ouders of hun kind wel of niet gevaccineerd worden.
Indien een bepaalde besmettelijke ziekte heerst, kunnen de betreffende ouders geïnformeerd
worden door de GGD en eventueel alsnog kiezen voor vaccinatie.
Voor informatie over het rijksvaccinatieprogramma zie informatiemap “Infectieziekten en Hygiëne in
Kindercentra” Deel 1 Hoofdstuk 2.1.
Medicijngebruik
Medicijngebruik valt altijd onder de verantwoordelijkheid van de ouders.
Indien toediening van medicijnen noodzakelijk is voor een tijdelijke periode, zal in overleg met de
directie van de opvang bekeken worden of deze handeling praktisch uitvoerbaar is en in verhouding
staan tot de verzorging en omgang met andere kinderen in de groep.
Ouders worden gevraagd een verklaring voor het geven van medicijnen in te vullen en te
ondertekenen. We verzoeken het medicijn in de originele verpakking mee te geven met de bijsluiter.
Zetpillen tegen koorts en bij vaccinatie worden alleen gegeven als ouders hiervoor een verklaring
voor toedienen van medicijnen hebben ondertekend.
In verband met de preventieve maatregelen ter voorkoming van wiegendood wordt aan kinderen tot
twee jaar geen medicijnen gegeven (ook niet op doktersvoorschrift) met de stoffen promethazine of
het zogenaamde fenothizinepreparaat.
Eigenwijs Kinderopvang hanteert de Wet B.I.G. (beroepen individuele Gezondheidszorg) voor
toedienen van medicijnen.
Hoofdluis
Hoofdluis is geen ziekte maar vormt wel besmettingsgevaar. Wij verzoeken ouders het altijd bij ons
te melden als er bij een kind hoofdluis is geconstateerd.
Als wij hoofdluis constateren, informeren wij de ouders telefonisch, zodat zij lotion tegen hoofdluis
kunnen kopen. Wij verzoeken ouders om de kinderen thuis direct te behandelen. Als de kinderen
behandeld zijn, zijn ze weer welkom.

Bij hoofdluis controleren we alle kinderen en vragen wij de ouders de kinderen te controleren op
hoofdluis om een epidemie te voorkomen.
Er wordt bij een geval van hoofdluis een informatiebrief aan de ouders meegegeven waarin wordt
vermeld dat er een geval van hoofdluis is geconstateerd waardoor ouders extra alert moeten zijn op
hoofdluis bij hun kind. Daarnaast controleren wij alle kinderen na een vakantie op hoofdluis.
Acute noodsituatie
Bij een acute noodsituatie wordt er op de meest effectieve manier medische hulp ingeschakeld.
Ouders worden zo snel mogelijk gewaarschuwd.
Acute noodsituaties zijn:
▪ Het kind krijgt het plotseling benauwd
▪ Het kind raakt bewusteloos of reageert niet meer op prikkels
Wanneer het nog niet noodzakelijk lijkt het alarmnummer te bellen, worden de ouders gebeld zodat
zij contact kunnen opnemen met hun eigen huisarts.
Handelswijze bij ongevallen
Bij Eigenwijs Kinderopvang wordt ernaar gestreefd dat de gehele groepsleiding een geldig EHBOdiploma en BHV diploma heeft en bekwaam genoeg zijn om te weten hoe te handelen in
noodgevallen.
Als een kind een ongeval heeft gehad, zullen de groepsleidsters afhankelijk van de ernst van het
ongeval medische hulp inschakelen.
De ouders worden afhankelijk van de ernst van het ongeval direct gewaarschuwd.
Gedurende de openstelling van de opvang is het groepsleiding aansprakelijk voor de gang van zaken
op de groep, maar ook daarbuiten bij eventuele uitstapjes.
Uitwisselen van bijzonderheden
Wij verwachten dat ouders aan de groepsleiding doorgeven wanneer er bijzonderheden zijn die van
belang kunnen zijn zoals: een slechte nacht, verhoging, ziekte, hangerig, of kinderen medicijnen
hebben gekregen (ook paracetamol) en bijzonderheden met betrekking tot de voeding e.d.
Andersom geldt hetzelfde en vertelt de groepsleiding bijzonderheden over de dag.
Ziektebeleid samengevat
De groepsleiding van Eigenwijs draagt de zorg en verantwoordelijkheid voor een grote groep
kinderen.
Wij willen graag de gezondheid en veiligheid van alle kinderen blijven waarborgen en vragen
de ouders daarom om ons beleid serieus te nemen en bij twijfel telefonisch contact met ons op te
nemen en hun kind niet bij voorbaat te brengen.
▪ Een ziek kind kan niet worden toegelaten als het boven de 38 C koorts, een besmettelijke
ziekte of ernstige diarree heeft. Bij twijfel worden de ouders verzocht graag eerst telefonisch
contact met het dagverblijf op te nemen.
▪ Wordt het kind tijdens het verblijf op Eigenwijs ziek en overstijgt de ziekte de zorg en de
aandacht van de andere kinderen uit de groep, dan vragen wij de ouders het kind op te halen
▪ Bij ziekte is de mate van ziek zijn en de bijbehorende zorg en aandacht een indicatie om
ouders te bellen
▪ Wanneer er een ongelukje gebeurt met het kind op Eigenwijs zullen wij de ouders daarover
zo snel mogelijk informeren. Is het ongeluk van dien aard dat direct medisch hulp
noodzakelijk is dan zullen wij een arts raadplegen. Er is altijd een leidster aanwezig die in het
bezit is van een EHBO-diploma of een BHV-certificaat
Ter verduidelijking:
▪ Wanneer een kind ’s morgens thuis meer dan 38 C koorts heeft:
→ Ouders worden verzocht het kind niet te brengen
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Wanneer een kind thuis koorts heeft tussen 37.8 C – 38.5 vanwege een vaccinatie, mag het
kind komen mits het niet ziek toont, goed eet en drinkt. Indien nodig geeft de ouder een
paracetamol voordat het kind gebracht wordt.
Wanneer een kind op Eigenwijs meer dan 38.5 C koorts heeft:
→ Ouders worden verzocht het kind op te halen
Wanneer het kind thuis diarree heeft:
→ Ouders worden verzocht het kind niet te brengen
Wanneer een kind op Eigenwijs 2x diarree heeft:
→ Ouders worden verzocht het kind op te halen
Wanneer een kind thuis heeft overgegeven:
→ kind moet de eerstvolgende maaltijd binnen hebben gehouden(ontbijt) anders wordt
verzocht het kind niet te brengen
Wanneer een kind op Eigenwijs heeft overgegeven:
→ de groepsleiding beoordeelt of de ouders het kind komen ophalen

