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Beknopt ziektebeleid voor ouders 

Koekeloere heeft een Protocol Zieke kinderen en Medicijnen, hierin wordt uitgebreid ingegaan hoe 
hiermee om te gaan. In de huisregels voor ouders vragen wij ouders om zieke kinderen of kinderen 
die een besmettingsgevaar voor anderen kunnen opleveren niet naar het kinderdagverblijf te 
brengen. Enerzijds omdat het personeel niet adequaat is opgeleid om zieke kinderen te verzorgen en 
omdat er onvoldoende tijd beschikbaar is voor het verzorgen van een ziek kind en om het 
welbevinden van het kind zelf, anderzijds omdat in geval van een besmettelijke ziekte het kind de 
andere kinderen en de leiding kan besmetten. 
 
Is een kindje hangerig/ koortsig? 

- Wij nemen contact op met de ouder om dit te melden. 
- Knapt het kindje op, niets aan de hand. 
- Wordt het kindje zieker, neemt de verhoging toe, 38,5 graden of hoger, dan verzoeken wij je 

als ouder het kindje op te halen. 
- Gaat het om een acute verslechtering van de gezondheid, dan ondernemen we ter plekke 

actie. 
 
Wanneer breng je een ziek kindje niet of moet het kind opgehaald worden? 

- Als het kindje te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen. 
- Als de verzorging te intensief is voor de pedagogisch medewerkers. 
- Als het de gezondheid van de andere kinderen in gevaar brengt. 
- Als het kindje 38,5 graden koorts heeft. 
- Als de aandoening van het kindje van besmettelijke aard is. 

 
In geval van ziekte worden de ouders verzocht het kinderdagverblijf hier altijd over te informeren. 
Indien nodig, zullen wij bij besmettelijke ziektes contact opnemen met de GGD. Zo nodig zullen alle 
ouders hierover door ons geïnformeerd worden. Op het kinderdagverblijf zal informatie, welke van 
belang is voor de ouders, op worden gehangen zodat ouders hier alert op kunnen zijn bij hun eigen 
kind. 
 
Bij onderstaande besmettelijke ziekten kan het kind niet naar het kinderdagverblijf komen:  
- waterpokken en Gordelroos (tot de blaasjes zijn ingedroogd: besmetting vindt plaats voordat de 
blaasjes ontstaan maar ook door het vocht dat uit de blaasjes komt. Doordat kinderen zich niet 
bewust zijn van het besmettingsgevaar van het vocht, kunnen andere kinderen nog steeds besmet 
worden. Daarom is ervoor gekozen om kinderen niet toe te laten totdat de blaasjes ingedroogd zijn). 
 
- krentenbaard tenzij de plek goed afgedekt kan worden met steriel gaas en kleding totdat de 
blaasjes zijn ingedroogd. Geldt tevens voor een koortslip. 
 
- hoofdluis tot de hoofdluis geheel verdwenen is (indien een broertje/zusje hoofdluis heeft, wordt 
van de ouders verlangd dat zij het kinderdagverblijf daarvan op de hoogte brengen). 
 
- Hand-, voet- en mondziekte(Besmetting vindt vooral plaats via vocht uit de blaasjes, de lucht 
(hoesten), maar kan ook via ontlasting worden overgebracht). 
 
Andere (minder) vaak voorkomende ziekten:  
Ringworm, bof, ernstige diarree, veelvuldig braken(Norovirus), kinkhoest, mazelen, rode hond, 
roodvonk, RS-virus, hersenvliesontsteking en geelzucht. 
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Medicijngebruik 
In verband met allerlei wettelijke regelingen m.b.t. medisch handelen in kinderdagverblijven, 
hanteren wij de volgende regel: 
In principe worden er in het kinderdagverblijf geen medicijnen toegediend aan de kinderen. 

Medicijnen toedienen is een medische handeling en mag alleen verricht worden na schriftelijke 
toestemming van ouders, pedagogisch medewerkers zijn anders namelijk niet bevoegd om medische 
handelingen uit te voeren. Vandaar dat wij deze regel instellen.  
Als een medicijn toegediend moet worden in het kinderdagverblijf, gelden de volgende 
afspraken: 

- het medicijn zit in de originele verpakking en is voorzien van een recente datum; 
- de originele bijsluiter is ingesloten; 
- op het etiket staan de naam van het kind en de dosering vermeld; 
- de ouder geeft toestemming voor het toedienen van het medicijn middels het invullen en 

ondertekenen van de overeenkomst; 
- de ouder geeft instructie over de wijze van toedienen. 

 

Paracetamol  
Er wordt geen paracetamol toegediend bij Koekeloere, omdat het kinderdagverblijf aansprakelijk is 
voor het kind gedurende het verblijf. Stel dat het kind ernstig ziek wordt en de koorts is onderdrukt 
met paracetamol, kan het kinderdagverblijf aansprakelijk worden gesteld. Om dat te voorkomen, 
wordt paracetamol alleen op doktersvoorschrift gegeven. Indien ouders ’s ochtends thuis een kind 
paracetamol geven, ligt de verantwoording daarvan bij de ouder. De pedagogisch medewerkers 
vernemen graag wanneer dit het geval is, zodat zij rekening kunnen houden met de uitwerking van 
de paracetamol zoals onder andere koortsstuipen. Het is ouders niet toegestaan om gedurende de 
dag op het kinderdagverblijf zelf het kind paracetamol te geven om het kind op het kinderdagverblijf 
te kunnen laten.  
 

 


