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Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland

Ziektebeleid

AFSPRAKEN MET OUDER(S)/ VERZORGER OVER ZIEKE KINDEREN
Binnen de Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland geldt de regel dat zieke kinderen het
dagverblijf niet kunnen bezoeken. Enerzijds omdat het kinderdagcentrum daar niet
(voldoende) voor is toegerust en omdat in een aantal gevallen i.v.m. infectiegevaar,
overdracht of besmettingsgevaar uitgesloten is dat een kind het kinderdagcentrum bezoekt.
Anderzijds omdat we er vanuit gaan dat zieke kinderen, wanneer ze ziek zijn of zich ziek
voelen, zich thuis het beste op hun gemak voelen.
Zetpillen om de koorts te onderdrukken worden niet toegediend aan kinderen op het
dagverblijf. Alleen op dokters recept worden zetpillen, in noodgevallen, toegediend (bijv. in
geval van koortsstuip). In dit geval dient formulier F 22 door de ouder(s)/ verzorger ingevuld
en ondertekend te worden.
WANNEER MOET EEN ZIEK KIND OPGEHAALD WORDEN?
De beslissing of een kind al dan niet in de groep kan blijven wordt in principe genomen door
de groepsleiding. Vraag altijd een collega of je locatiehoofd voor een second opinion. Als je
van mening bent dat het kind opgehaald moet worden, bespreek je met de ouder(s)/
verzorger waarom je dit vindt en maak je afspraken over het tijdstip waarop het kind gehaald
wordt en wat je tot die tijd doet.
Het belang van het kind staat voorop, maar er moet ook rekening worden gehouden met
het belang van de andere kinderen en de groepsleiding zelf.
Kinderen met koorts boven de 38.5 kunnen niet op het kinderdagcentrum blijven.
Voordat de beslissing genomen wordt dat het kind opgehaald moet worden kijken we ook
eerst of de volgende vragen met “ja”beantwoord kunnen worden:
Het kind speelt niet zoals je van hem/haar gewend bent
Het kind reageert niet of nauwelijks op wat je zegt of doet
Het kind voelt warm aan
Het kind huilt vaker of langer dan anders
Het kind wilt steeds liggen of slaapt meer dan anders
Het kind klaagt over pijn
Wij raadplegen het handboek van de GGD bij infectieziekten en handelen daarnaar, o.a.:
- ernstige (bloederige) diarree
- krentenbaard
- roodvonk
- waterpokken
- oogontsteking: uw kind kan gewoon komen, mits u met uw kind naar de huisarts gaat
voor een diagnose en een zalf gebruikt ter behandeling van de ontsteking
- kinkhoest: uw kind kan gewoon komen, mits u met uw kind naar de huisarts gaat voor
een diagnose en indien noodzakelijk volgens de richtlijnen van de huisarts behandelt
WANNEER WORDT EEN HUISARTS INGESCHAKELD?
In principe is bij ziekte/ ongeval van een kind de ouder(s)/ verzorger die de huisarts
inschakelt. Alleen als er acuut gevaar dreigt wordt er vanuit het dagverblijf direct een arts
ingeschakeld en ook het locatiehoofd/ directie.
Voorbeelden van dergelijke gevallen zijn:
Een kind dat het plotseling benauwd krijgt.
Een kind dat bewusteloos raakt of niet meer op je reageert.
Een kind met plotselinge hele hoge koorts.
Ongevallen.
In W9 zijn werkinstructies voor medewerker beschreven m.b.t. het handelen bij ziekte of
ernstig ongeval van kinderen.
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