Ziekte bij kinderen
Het beleid Klik kinderopvang inzake het omgaan met ziekte bij kinderen is gebaseerd op de
volgende uitgangspunten:
1. Wij volgen de richtlijnen zoals deze door de GGD worden verstrekt in zoverre deze de
medische kant van het niet toe laten van een kind in verband met ziekte. Het protocol is
opgesteld conform de Wet Bestrijding Infectieziekten waarin beschreven staat hoe te
handelen in geval van ziekten van kinderen. Het Handboek “Wijzer met kinderen” van de
Gemeenschappelijke Gezondheid Dienst dient als uitgangspunt.
2. Het kindercentrum heeft een eigen verantwoordelijkheid betreffende de pedagogische
voorwaarden waaronder kinderen geweerd worden.
Het protocol is van toepassing voor alle vormen van kinderopvang.
De medewerkers van de Klik kinderopvang zijn geen medisch deskundigen. Daarom volgen zij de
richtlijnen en adviezen van de GGD of van de behandelend arts.
Wanneer kunnen wij uw kind niet toelaten?
In het algemeen kan gesteld worden dat kinderen slechts in weinig gevallen geweerd hoeven te
worden volgens de richtlijn van de GGD. Hierbij is het gevaar voor de volksgezondheid het
criterium. Het gevaar voor de individuele gezondheid van kinderen is daarbij geen leiddraad
geweest.
Kinderen kunnen het kindercentrum en gastgezin niet bezoeken in de volgende gevallen:
• bij bloederige diarree, hepatitis A (in sommige gevallen) en open tbc.
• Indien de huisarts of de GGD adviseert om het kind thuis te laten.
Als kinderen een specifieke medische behandeling nodig hebben, waartoe pedagogisch
medewerkers volgens de Wet BIG ( = Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)
niet bevoegd zijn, wordt de thuiszorg ingeschakeld om deze handelingen uit te voeren. Kan hier
niet in worden voorzien dan kan het kind de opvang niet bezoeken.
Vanuit de pedagogische overwegingen kan een kind het kindercentrum niet bezoeken als het kind
als gevolg van ziekte:
• zodanig gedrag vertoont dat het niet mee kan doen aan de reguliere activiteiten van de groep
• zodanige zorg en aandacht behoeft dat dit ten koste gaat van de andere kinderen op de groep
• zodanig gedrag vertoont dat het kind zich duidelijk niet prettig voelt en door zijn gedrag ook
andere kinderen zich niet prettig gaan voelen (bijv. langdurig hard huilen)
Of het genoemde gedrag inderdaad een direct gevolg is van een ziekte moet blijken uit mogelijke
symptomen die hierop wijzen zoals: koorts, rode kleur, glazig kijken, huiduitslag, extreem
verkouden,
loopoor,
spierslapte.
Wanneer u hoofdluis ontdekt bij uw kind, wilt u dit aan ons doorgeven en het haar behandelen
met
een
anti-luizenlotion/shampoo.
Uw zoon/dochter is na de behandeling gewoon welkom in ons kindcentrum!

Wij verwachten van u als ouder, dat u:
•

•
•
•
•
•

•

een reële afweging maakt in uw besluit om uw kind wel of niet te brengen in het geval uw
kind symptomen vertoont die erop wijzen dat het ziek is. Het op voorhand geven van
paracetamol vanuit het oogpunt dat het kind dan toegelaten kan worden op het
kindercentrum ontraden wij u. Indien dit toch wordt toegediend dan bent u verplicht dit te
melden bij de pedagogisch medewerkers van uw kind.
juiste en volledige informatie geeft aan de pedagogisch medewerkers over de conditie van
uw kind.
aangeeft of uw kind het reguliere vaccinatieprogramma volgt en wanneer van dit programma
– om welke redenen dan ook – wordt afgeweken.
afspraken maakt met de pedagogisch medewerkers over de wijze waarop er voor uw kind
wordt gezorgd indien u uw kind niet direct kunt ophalen.
in principe altijd bereikbaar bent en over een noodadres beschikt.
uw kind tijdig ziek meldt en juiste en duidelijke informatie geeft over de ziekte van uw kind
aan de pedagogisch medewerkers, met het oog op het adequaat kunnen informeren van
ouders ter preventie van bepaalde ziekten en met het oog op de meldingsplicht
infectieziekten.
op verzoek van de pedagogisch medewerkers zo snel mogelijk uw kind ophaalt en de zorg
overneemt van uw zieke kind.

U kunt van de pedagogisch medewerkers verwachten dat zij:
•
•
•
•
•

•

u juiste en duidelijke informatie geven over de conditie van uw kind.
de zorg voor uw zieke kind nemen tot u uw kind heeft opgehaald.
de GGD-richtlijnen volgen bij de wering van kinderen op medische gronden of op een reële
manier de beslissing nemen om uw kind op pedagogische gronden te weren.
de GGD-adviezen volgen waar het hygiënische maatregelen betreffen ter voorkoming van
besmetting van andere kinderen en medewerkers.
andere gebruikers van de kinderopvang informeren als er sprake is van een infectieziekte,
mondeling, middels het ouderportaal, via de mail of door een ‘poster’ in het zicht te hangen
met informatie die de GGD heeft over desbetreffende ziekte
informeren en registeren bij het intakegesprek of het kind het regulier inentingsprogramma
volgt.

U kunt van de managers verwachten dat zij:
•
•
•
•

de ouders informeren over het te voeren beleid.
advies inwinnen bij de GGD in geval van ernstige ziekte of een ongeval en informatie geven in
samenspraak met de directie, van de ouders en andere betrokkenen.
de richtlijn ‘melding infectieziekten’ uitvoeren.
erop toezien dat er altijd een medewerker in bezit van BHV-diploma in het gebouw aanwezig
is.

Ziekenhuisopname
Een ziekenhuisopname kan emotioneel een behoorlijke impact hebben. Wij kijken naar het
welbevinden van uw kind en wat pedagogisch medewerksters binnen hun verantwoordelijkheid
aankunnen.
Hiervoor hebben we een aantal richtlijnen:
•
•

In principe volgen wij de richtlijnen, gegeven door de specialist in het ziekenhuis. Ouders
geven bij ons aan wat het advies van de specialist is m.b.t. opvang op bij kindercentrum.
Wanneer een kind onder narcose is geweest kan het pas ná 48 uur het kindercentrum
bezoeken. De meest voorkomende situaties zijn ingrepen bij KNO heelkunde:
- buisjes in de oren
- behandeling van neusamandelen
- behandeling van keelamandelen
Na behandeling van keelamandelen wordt door de specialist geadviseerd het
kindercentrum pas na 1 week weer te bezoeken.

