Protocol ziekte en medicijnen
Kinderen zijn ziek als:
• hun lichaamstemperatuur boven 39 graden koorts is.
• ze 1-op-1 aandacht van de pedagogisch medewerker nodig hebben omdat ze niet in hun
normale doen zijn.
• ze een besmettelijke ziekte hebben.
Bij koorts wordt opgemerkt dat dit zeer kind afhankelijk is. Het ene kind voelt zich met een
lichaamstemperatuur van 38 graden niet lekker, terwijl een ander kind bij een lichaamstemperatuur
van 39 graden nog lekker aan het spelen is. Sommige kinderen hebben vaak verhoging, andere
kinderen hebben nooit koorts. Bij het bekijken of een kind op de opvang mag blijven of kan komen,
wordt in eerste instantie uitgegaan van de lichaamstemperatuur, maar wordt ook gekeken naar het
kind. In principe moeten kinderen met een temperatuur boven de 39 graden opgehaald worden. Zijn
kinderen met koorts bij ons aanwezig dan worden deze extra in de gaten gehouden. We letten er op
dat ze niet te warm aangekleed zijn.
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 is er door de groepsdynamiek geen rust en ruimte om
een kind gedurende de hele dag 1-op-1 aandacht te geven.
Bij besmettelijke ziekten wordt in principe de regel gehanteerd dat een kind niet naar de opvang kan
komen in verband met besmettingsgevaar voor andere kinderen. Wij volgen hierbij de richtlijnen van
de GGD.
Krentenbaard
Krentenbaard is een oppervlakkige infectie van de huid, veroorzaakt door bacteriën. De
verschijnselen zijn: in het begin een blaasje, dat openbarst en waarop een korst ontstaat. De plekken
kunnen zich uitbreiden. Omdat krentenbaard zeer besmettelijk is, kan uw kind niet op de opvang
komen totdat er gestart is met een zalfje of antibiotica, voorgeschreven door de arts. De
voorschriften vanuit de huisarts zullen zijn dat uw kind 48 uur nadat er gestart is met antibiotica
en/of een zalfje weer naar de opvang mag.
Waterpokken
Als uw kind de waterpokken heeft, mag uw kind gewoon op de opvang komen, tenzij uw kind er erg
ziek van is. Deze ziekte is namelijk besmettelijk voor hij zich openbaart.
Rode hond
Rode hond is een infectieziekte veroorzaakt door een virus. De verschijnselen zijn: lichte
verkoudheid, rode uitslag die begint in het gezicht en snel uitbreidt over de rest van het lichaam,
opgezette klieren in de nek. Vaak is het kind nauwelijks ziek. Uw kind mag gewoon op de opvang
komen als het de rode hond heeft. Het besmettingsgevaar is namelijk het grootst 5 dagen voor het
verschijnen van de uitslag. Zwangere vrouwen die in contact komen met een kind dat de rode hond
heeft, wordt aangeraden contact op te nemen met de huisarts.
Vijfde ziekte
De 5e ziekte is een besmettelijke infectieziekte veroorzaakt door een virus. De verschijnselen zijn:
grote en kleine rode vlekken die beginnen in het gezicht en zich verspreiden over het hele lichaam en
eventuele lichte koorts. Vaak is het kind nauwelijks ziek. Uw kind mag gewoon op de opvang komen

als het de vijfde ziekte heeft. Zwangere vrouwen die in contact komen met een kind dat de 5e ziekte
heeft, wordt aangeraden contact op te nemen met de huisarts.
Zesde ziekte
De 6e ziekte is een besmettelijke infectieziekte veroorzaakt door een virus. De verschijnselen zijn:
Een paar dagen hoge koorts en een paar dagen na het zakken van de koorts verschijnen er rode
vlekjes op de romp (meestal niet op armen, benen en gezicht).Uw kind mag gewoon op de opvang
komen als het de zesde ziekte heeft.
Keel- en oorontsteking
Uw kind mag gewoon op de opvang komen als het oor- of keelontsteking heeft, tenzij het er ziek van
Is.
Oogontsteking
Uw kind mag gewoon komen op de opvang. Het oog moet wel goed schoon gehouden worden met
afgekoeld gekookt water. Indien de ontsteking niet over gaat, moet u even langs de huisarts en krijgt
u eventueel een zalfje.
Loopoor
Loopoor is een complicatie van een middenoorontsteking. Het trommelvlies is kapot gegaan en er
komt pus uit het oor. Het pus is besmettelijk, en kan leiden tot verkoudheid, maar niet direct tot een
middenoorontsteking. Uw kind mag gewoon komen op de opvang, tenzij uw kind er ziek van is.
Vanwege de hygiëne, moet het oor wel afgeplakt zijn.
COVID-19 Corona virus
COVID-19 is een zeer besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een nieuw coronavirus.
De klachten zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Neusverkoudheid
Loopneus
Niezen
Keelpijn
Lichte hoest
Verhoging
Koorts
En/of benauwdheid

De incubatie tijd, is de periode tussen het moment dat je besmet raakt en dat je ziek wordt. Bij het
nieuwe corona virus varieert de incubatietijd van 2 tot 14 dagen. Door hoesten/niezen komt het virus
uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht en kan het
van mens tot mens worden overgedragen. Het kan zich ook verspreiden als iemand een object of
oppervlak aanraakt waarop het virus zich bevindt en daarna zijn of haar ogen, neus of mond
aanraakt.
Heeft uw kind of uw gezinsleden één of meerdere van bovenstaande klachten, dan kan uw kind niet
naar de opvang komen. U wordt aangeraden contact op te nemen met uw huisarts. Wij volgen de
richtlijnen en het advies van de GGD, RIVM en de Rijksoverheid. Meer informatie kunt u vinden op de
websites van deze instellingen.

Preventie
Om besmetting binnen de opvang te voorkomen, worden de volgende maatregelen genomen:
1. kinderen met een besmettelijke ziekte worden niet op de opvang toegelaten
2. kinderen die tijdens het verblijf op de opvang ziek worden, moeten worden opgehaald
3. alle handelingen worden verricht met inachtneming van de werkinstructie Hygiëne
Wijze van handelen door de pedagogisch medewerkers
Indien een kind ziek wordt tijdens het verblijf bij kindercentrum wordt door de pedagogisch
medewerker de ouders op de hoogte gebracht en eventueel verzocht om hun kind op te (laten)
halen. Indien er een besmettelijke ziekte onder de kinderen heerst, worden de ouders daarvan op de
hoogte gebracht via een mededeling in de hal. Bij twijfel over het ziektebeeld en/of symptomen
wordt de huisarts telefonisch geraadpleegd. Onderstaande richtlijnen zijn aanleiding voor een
pedagogisch medewerker om de ouders te bellen:
• gedrag
• lichamelijke kenmerken
• andere signalen
• lichaamstemperatuur boven 39 graden
• wens van de ouders wanneer ze over de situatie van hun kind geïnformeerd willen worden (wordt
op de bijzonderhedenlijst aangegeven) Gegevens met betrekking tot allergieën en chronische
aandoeningen worden in het dossier van het kind bewaard. Bij de kind besprekingen in de
teamvergaderingen zullen de medische gegevens van het kind worden doorgelopen. Medicijnen
Toedienen van medicijnen Op advies van de GGD worden medicijnen alleen toegediend als deze door
de (huis)arts zijn voorgeschreven. Ouders dienen een medicijnverklaring te onderteken waarop zij
vermelden welk medicijn wanneer in welke dosering moet worden toegediend. Medicijnen worden
alleen toegediend door een pedagogisch medewerker van Dikkertje Dap of BSO ’T Speelveld.
Medicijnen worden alleen toegediend als deze eerder thuis verstrekt zijn, dit om te voorkomen dat
er een onverwachte reactie optreed. Medicijnen moeten worden aangeleverd in de originele
verpakking met bijsluiter. Voordat een medewerker het medicijn geeft draagt hij/zij er zorg voor dat
de bijsluiter gelezen wordt. Verlopen medicijnverklaringen worden bewaard in het dossier van het
kind op de locatie. Medicijnen worden buiten bereik van kinderen bewaard.
Paracetamol
Paracetamol wordt veel gebruikt bij kinderen, o.a. bij het doorkomen van tanden en kiezen (al dan
niet met koorts), na een inenting of bij pijn of koorts zonder directe aanleiding. Op advies van de
GGD wordt door de pedagogisch medewerkers paracetamol alleen op verzoek van de
ouders/verzorgers toegediend. Koorts heeft namelijk altijd een oorzaak, die vaak niet direct aan te
tonen is. Omdat Kindercentrum Dikkertje Dap en BSO ‘T Speelveld verantwoordelijk is voor het kind
gedurende het verblijf, wordt paracetamol alleen op uitdrukkelijk verzoek toegediend.
Ouders/verzorgers moeten hier voor tekenen op de medicijn verklaring.
Homeopathische middelen
Veel ouders geven hun kind homeopathische middelen, zoals Chamodent of neusspray. Ouders
wordt gevraagd een medicijnverklaring daarvoor in te vullen. Een verklaring is 1 maand geldig en
wordt dus per maand opnieuw ingevuld als een middel gedurende langere tijd wordt gegeven.
Medische handelingen
De medewerkers 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. Hierbij worden de regels uit de Wet BIG gevolgd. Deze wet houdt in dat bepaalde
handelingen alleen mogen worden verricht als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
1. de medische handeling moet worden verricht in opdracht van een beroepsbeoefenaar die
voor het verrichten van de handeling zelf wettelijk bevoegd is.
2. de persoon die de handeling verricht, moet de aanwijzingen van de opdrachtgever volgen.
3. De persoon die de handeling verricht, moet bekwaam zijn om de handeling te verrichten.
4. er wordt een aanvullende overeenkomst met de ouders afgesloten. In een dergelijke
overeenkomst worden de afspraken over de aanvullende zorg, de financiering ervan en de
aansprakelijkheden van het kinderdagverblijf en het personeel nader geregeld.
5. uit de aanvullende overeenkomst moet expliciet blijken voor welke medische handelingen de
ouders van het kind toestemming hebben verleend
6. uit een zogenaamd “autorisatieformulier” dient de toestemming van een arts en bovendien de
beschikbaarheid, bekwaamheid en bereidheid van de medewerkster te blijken
7. de medewerker ontvangt aanwijzingen van de arts met betrekking tot:
1. de wijze waarop de handeling moet worden uitgevoerd
2. algemene aandachtspunten ter observatie na het uitvoeren van de handeling
3. instructies voor het handelen bij bepaalde verschijnselen
4. de arts bepaalt in hoeverre extra toezicht en tussenkomst van zijn/haar kant noodzakelijk is.
Afspraken dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
5. bij onvoldoende bevoegd en bekwaam personeel, worden medische handelingen uitbesteed aan
bijvoorbeeld de thuiszorg.

Noodsituaties
De Wet BIG is slechts van toepassing op medische handelingen die beroepsmatig worden verricht. In
noodsituaties wordt iedereen geacht naar beste vermogen te handelen en kan het verrichten van
voorbehouden handelingen in strijd met de wet zelfs noodzakelijk zijn. In dat geval is er sprake van
overmacht en levert de hulpverlening geen strafbaar feit op. Alle medewerkers zijn in het bezit van
een geldig diploma kinder- EHBO.

