
 
Protocol ziekte en medisch handelen  
 
Kinderrijkhuis is van mening dat een ziek kind niet op het dagverblijf hoort. Kinderen 
die ziek zijn hebben extra zorg, rust en aandacht nodig, deze extra`s kunnen wij bij 
Kinderrijkhuis op de groep niet bieden aan het zieke kind. 
Wanneer is een kind te ziek om naar het dagverblijf te gaan? Dat is per kind en 
situatie verschillend, overleg hierover is wenselijk.  
Als ouder kent u uw kind het beste. Kijk goed naar uw kind, is hij fit genoeg voor een 
drukke speeldag bij Kinderrijkhuis?  
Weeg af welk risico het kind loopt wanneer hij (nog) niet fit naar het dagverblijf komt. 
En welk risico wordt veroorzaakt voor de PM`ers en kinderen op de groep wanneer 
het zieke kind aanwezig is. 
Het welbevinden van het kind zal altijd voorop staan bij de beoordeling. 
Er zijn een aantal richtlijnen die houvast kunnen geven in de beoordeling of het kind 
naar het dagverblijf kan: 

• Is het kind te ziek om deel te nemen aan het dagprogramma? Stel jezelf als 
volwassenen de vraag of jij zou gaan werken als jij zo ziek was als je kind? 

• Is de verzorging van het zieke kind te intensief voor de PM`ers ten koste van 
de zorg voor de andere kinderen op de groep? 

• Brengt de aanwezigheid van het zieke kind de gezondheid van de andere 
aanwezige kinderen in gevaar? (besmetting)  

Indien op 1 van bovenstaande vragen met “ja” kan worden geantwoord kan het kind 
het dagverblijf niet bezoeken! 
 
Let op: Er zal van dit beleid worden afgeweken wanneer het RIVM / GGD anders 
adviseert. Denk hierbij aan de maatregelen rond het Coronavirus.  

 

• Koorts. Informatie over koorts kunt u vinden in het stoplichtboekje. (te 
downloaden via onze website)  
Er wordt gesproken van koorts vanaf het moment dat de lichaamstemperatuur 
boven de 38 graden stijgt. 
Koorts is een symptoom dat een lichaam vecht tegen een virus of bacterie. 
Koorts op zich is niet gevaarlijk. Maar de achterliggende oorzaak van de 
koorts kan wel een gevaar op leveren voor het kind of zijn omgeving. Het is 
belangrijk dat de achterliggende oorzaak van de koorts wordt achterhaald en 
het kind thuis kan herstellen.  

• Wanneer een kind op het dagverblijf koorts krijgt zal de PM`er contact op 
nemen met de ouder, met het verzoek het kind op te halen. Zodat het kind 
thuis kan herstellen. 
Indien de oorzaak van de koorts bekent is en deze geen gevaar oplevert voor 
(het herstel van) het kind of zijn omgeving dan kan het kind na overleg op het 
dagverblijf blijven.  
 

• Oorpijn / keelpijn. Kinderen hebben regelmatig last van de oren tijdens 
verkoudheid. (vaak in combinatie met het krijgen van tanden) Ook keelpijn is 
een vervelend symptoom van een verkoudheid. Op het moment dat een kind 
zich verder fit voelt kan hij het dagverblijf bezoeken. Wanneer de pijn zo hevig 



is dat het kind paracetamol nodig heeft is het advies om het kind thuis te laten 
blijven.  

• Krijgt het kind op het dagverblijf pijnklachten dan zal de PM`er contact 
opnemen met de ouder voor overleg.  
 

• Diarree. Meerdere malen per dag waterdunne ontlasting, vaak gepaard met 
buikkrampen. Soms met bloed in de ontlasting. Diarree hoeft niet altijd te 
komen door een ziekte. Ook een voedselallergie of bepaalde darmafwijking 
kan diarree veroorzaken. In dat geval zal de ouder deze aandoening 
vermelden op het inschrijfformulier of per mail. Het risico van diarree is dat 
kinderen kunnen uitdrogen wanneer zij niet voldoende vocht binnen krijgen. 
In Diarree bevinden zich ziekteverwekkers dat kan risico`s met zich mee 
brengen waarbij besmetting van kinderen of PM`ers het gevolg is. 
Kinderen die diarree hebben voelen zich vaak ook te ziek om het dagverblijf te 
bezoeken. Voelt het kind zich goed dan kan het na overleg het dagverblijf 
weer bezoeken. 

• Heeft het kind op het dagverblijf meerdere malen waterdunne diarree (in 
combinatie met andere ziekte verschijnselen) dan zal de PM`er contact 
opnemen met de ouder. I.v.m. het risico op besmetting zal de ouder worden 
verzocht het kind op te halen. 
 

• Braken. In  braaksel zitten ziekteverwekkers die zich verspreiden door de 
lucht en op materialen. Dit brengt risico op besmetting voor kinderen en 
volwassenen. Daarbij is een kind dat braakt vaak ook te ziek om het 
dagverblijf te bezoeken. (uitzonderingen baby`s met reflux) 

• Indien het kind moet braken op het dagverblijf zal de PM`er de ouder inlichten 
en verzoeken het kind op te halen zodat hij thuis kan herstellen. 
 
 

• Kinderziektes. Kinderen maken in de eerste levensjaren heel wat 
kinderziektes door. De meeste kinderziektes zullen milde klachten opleveren 
en hierbij zal het kind antistoffen opbouwen. De besmetting van deze 
kinderziektes vind vaak plaats voordat de eerste signalen zichtbaar zijn. 
Kinderrijkhuis kan dus niet voorkomen dat een kind een kinderziekte oploopt 
door de besmettelijke kinderen te weren. 
Enkele kinderziektes die het kind kan oplopen zijn: 

o Vlekjes ziektes. Vijfde en zesde ziekte – Waterpokken – Hand voet 
mond ziekte Er zijn heel veel kinderziektes die gepaard gaan met 
vlekjes. De meeste zijn onschuldig maar wel besmettelijk. De vlekjes 
alleen zijn geen rede om een kind te weren uit het dagverblijf. 
Een combinatie van de vlekjes met koorts of algeheel niet fit zijn kan 
wel een rede zijn om kinderen te weren. Bijvoorbeeld wanneer het kind 
door waterpokken of hand voet mond ziekte moeite heeft met eten en 
drinken. Dan bestaat het risico op uitdrogen. 

o Krentenbaard. De blaasjes zijn zeer besmettelijk tot de blaasjes droog 
zijn. Het is dan ook heel belangrijk om te voorkomen dat kinderen 
krabben aan de krentenbaard. Kinderrijkhuis zal altijd adviseren om een 
arts te raadplegen. Deze zal een behandeling met antibiotica 
voorschrijven. Twee dagen na de start van de antibiotica zijn de 
blaasjes niet meer besmettelijk. 



o Koortslip. Het virus dat de koortslip veroorzaakt is zeer besmettelijk. 
Baby`s jonger dan een maand kunnen heel ziek worden van dit virus. 
Kinderrijkhuis zal kinderen en volwassenen met een koortslip niet in 
contact laten komen met baby`s. Zodra het blaasje in ingedroogd is het 
niet meer besmettelijk. 

o Hoofdluis. Deze kleine beestjes zitten voornamelijk op de hoofdhuid en 
veroorzaken jeuk. Het is belangrijk dat wanneer er bij het kind hoofdluis 
of neten(eitjes) gezien zijn direct wordt gestart met de behandeling. Het 
is belangrijk om dagelijks de haren te kammen met een speciale 
luizenkam. Dit in combinatie met speciale luizen shampoo.  

o Luchtweginfecties. Heel veel virussen kunnen een luchtweg infectie 
veroorzaken. Kinderen kunnen wel 10x per jaar zo`n infectie oplopen. Is 
het kind doorlopende verkouden, hoort hij slecht, ruikt hij uit de mond of 
is hij aanhoudend hangerig dan is het advies een arts te raadplegen.  

Heeft het kind een (besmettelijke) kinderziekte / klacht dan is het 
belangrijk dat de ouder dit meld bij Kinderrijkhuis. 

 
Communicatie kinderziektes: 
Wanneer er kinderziektes heersen zal Kinderrijkhuis de ouders informeren via de 
“deurbriefjes”. Op deze posters staat informatie over de symptomen, het 
ziekteverloop en eventuele behandeling van de ziekte. 
Voor zwangere vrouwen geld altijd het advies: Ben je in contact geweest met een 
kind wat een vlekjes ziekte of andere kinderziekte heeft, neem dan contact op met 
uw huisarts. 
 
Wanneer er bij Kinderrijkhuis meerdere kinderen zijn met de zelfde (kinder)ziektes 
zal Kinderrijkhuis een melding maken bij de GGD en de adviezen die gegeven 
worden opvolgen. 
 
Adviezen over kinderziektes vind u ook op: 
www.thuisarts.nl 
www.ggdhvb.nl 
de KIDDI app van de GGD geeft veel informatie over de meest voorkomende 
kinderziektes.  

 
Ophaal beleid 
Wordt een kind ziek op het dagverblijf dan vind er overleg plaats tussen de collega`s. 
Het kind wordt geobserveerd. Hoe gaat het met zijn algehele gesteldheid? Eet / 
drinkt hij voldoende? Is het in het belang van het kind dat hij naar huis gaat, om in 
zijn eigen omgeving te herstellen?  Levert de aanwezigheid van het zieke kind 
gevaar op voor de kinderen of medewerkers? 
Al deze vragen worden beoordeelt en kunnen tot de conclusie leiden dat het kind 
opgehaald moet worden om thuis te herstellen. 
De PM`er zal contact opnemen met de ouders en hen verzoeken het kind op te 
halen. Het is dus erg belangrijk dat ouders informatie delen met de PM`ers die van 
belang kan zijn voor een eerlijke beoordeling. Bijvoorbeeld: Het kind heeft 
vaccinaties gehad, het kind is gisteravond heel laat gaan slapen of het kind is een 
aantal dagen geleden ziek geweest en daardoor nog erg moe. Ook stressvolle 
situaties in de privésfeer kunnen er voor zorgen dat kinderen zich anders gedragen. 

http://www.thuisarts.nl/
http://www.ggdhvb.nl/


Wanneer blijkt dat het in het belang van het kind of zijn omgeving beter is dat het 
kind naar huis gaat zal Kinderrijkhuis dit besluit nemen en delen met de ouder. 
Tijdens dit gesprek zal met de ouder worden afgestemd hoe te handelen tot het kind 
opgehaald wordt. Het is erg belangrijk dat minimaal 1 van de ouders telefonisch 
bereikbaar is gedurende de opvangdag. 
 
Afmelding ziek kind 
Wanneer het kind ziek is meld de ouder dit via Bitcare. Ga naar “planning” en klik 
daar op “ziek”.  
Bij het invoeren van de ziekmelding voert de ouder een verwachte herstel datum in. 
Vanaf deze datum verwacht de ouder dat het kind weer naar de opvang kan. Mocht 
dat niet zo zijn dan kan het kind op nieuw worden ziekgemeld. 
 
Mocht het kind op het dagverblijf ziek worden dan vragen wij de ouders om de eerst 
volgende opvang-dag het kind ziek te melden indien hij nog niet beter is. 
 
Wordt het kind op school ziek dan zal de schoolleiding contact op nemen met de 
ouders. De ouders zullen het kind op school ophalen en bij Kinderrijkhuis een 
ziekmelding doorgeven. 
 
De eerste opvang-dag(en) waarop het kind ziekgemeld wordt zal als 
“onaangekondigd afwezig” worden geregistreerd en gefactureerd. (indien de 
ziekmelding niet 1 week voor de opvang is afgemeld) Bij langdurige ziekte zal na 1 
week de geplande opvang niet meer in rekening worden gebracht. 
 
Weer welkom na ziekte 
Wanneer het kind weer helemaal hersteld is en verwacht mag worden dat hij weer 
deel kan nemen aan het dagprogramma kan hij weer naar het dagverblijf. Als een 
kind ziek is geweest en/of koorts heeft gehad vanaf 38 graden Celsius geldt de regel 
dat het kind minimaal 24 uur klachten en koortsvrij dient te zijn voordat hij weer naar 
Kinderrijkhuis mag komen. Zo heeft het kind voldoende tijd gehad om te herstellen. 
En zo heeft de ouder de kans gehad om de juiste inschatting te maken of het weer 
verantwoord is dat het kind naar Kinderrijkhuis gaat.  
Het is absoluut niet toegestaan een kind koortsverlagende middelen te verstrekken 
zoals paracetamol en het kind dan naar Kinderrijkhuis te brengen zonder deze 
informatie te delen met de PM`er. De PM`ers kunnen op deze manier geen eerlijk 
beeld vormen van de klachten en gesteldheid van het kind. 
Mocht je twijfelen of je jouw kind kunt brengen, bel dan gerust met de PM`ers voor 
overleg. 
 
Hygiëne maatregelen in de kinderopvang 
Om de kans op verspreiding van ziekte te voorkomen is het belangrijk om hygiënisch 
te werken. Bij Kinderrijkhuis wordt veel aandacht besteed aan het schoonhouden van 
de leefruimtes en zogenoemde hotspots. Naast dit dagelijkse schoonmaakwerk is er 
ook aandacht voor persoonlijke hygiëne en voedselveiligheid.  
Tijdens de periodes dat er (kinder)ziektes heersen zal er extra veel aandacht voor de 
hygiëne zijn om verdere verspreiding te voorkomen. Indien nodig worden de 
aangescherpte richtlijnen via de mail en deurbriefjes gedeeld met ouders. 
Kinderrijkhuis vraagt ouders en kinderen om deze richtlijnen te volgen. Meer over de 



hygiëne richtlijnen is te lezen in het veiligheid en gezondheidsbeleid en de 
werkafspraken. 
 
Geneesmiddelenverstrekking. 
 
Gebruikt uw kind medicijnen die bij Kinderrijkhuis gegeven dienen te worden dan 
vragen wij om vooraf het “Overeenkomst geneesmiddelen” formulier volledig in te 
vullen. 
Op dit formulier staat vermeld op welke wijze de medicijnen toegediend worden. 
(dosering – tijdstip – wijze van toedienen enz.) 
Het formulier wordt samen met het medicijn voorzien van naam (in de originele 
verpakking) meegenomen naar Kinderrijkhuis. 
Aandachtpunten zijn: 

• Nieuwe medicijnen worden altijd eerst thuis aan het kind gegeven voordat 
deze op het dagverblijf worden toegediend. 

• Medicijnen worden bewaard in het bakje van het kind (KDV) of op de aanrecht 
(BSO) 

• Indien nodig wordt het medicijn in de koelkast bewaard op de groep van het 
kind 

• Bij het aanbrengen van zalf zal de PM`er handschoenen dragen. 

• Bij wondverzorging worden altijd handschoenen gedragen. 
 
Niet alle medewerkers kunnen alle geneesmiddelen toedienen. Zo zullen 
medewerkers van ons kinderdagverblijf geen injecties geven omdat dit moet 
gebeuren door beroepsbeoefenaars (artsen en verpleegkundige) ook als de ouders 
dit wel zelf doen, mogen onze medewerkers dit niet. 
Mocht dit op ons kinderdagverblijf toch voorkomen dan zullen wij met de ouders 
overleggen om b.v. de thuiszorg deze medicijnen toe te laten dienen. 
 
Mocht de situatie zich voor doen dat een kind niet goed op een medicijn reageert of 
dat er onverhoopt toch een fout gemaakt wordt bij toediening van een medicijn  belt 
de PM`er direct met de huisarts of specialist in het ziekenhuis, bij een ernstige 
situatie uiteraard meteen het landelijk nummer 112. Zij zorgt dat alle relevante 
gegevens bij de hand zijn, zoals naam, geboortedatum, adres, huisarts en/of 
specialist van het kind, het medicijn wat is toegediend welke reactie het kind 
vertoont( eventueel welke fout is gemaakt) 
 
Paracetamol 
Het kan voorkomen dat na telefonisch overleg wordt besloten het kind een 
paracetamol (zetpil of sinas pril) toe te dienen in afwachting tot de ouder hem komt 
ophalen.  
Richtlijnen hiervoor zijn: 

• Bij koorts (boven 38 graden) kan een paracetamol gegeven worden. 

• Algeheel ziektebeeld / pijn kan een rede zijn om paracetamol te geven. 

• De paracetamol wordt toegediend na overleg met de ouders. 

• Voor de dosering wordt het gewicht en leeftijd van het kind beoordeeld 

• Wanneer paracetamol wordt toegediend wordt dit altijd genoteerd. 
Heeft het kind thuis een paracetamol gehad (in de 24uur) voorafgaand aan de 
opvang-dag, dan vragen wij ouders om dit altijd door te geven. Het toedienen van 



paracetamol kan koortsverlagend werken. Om een eerlijke beoordeling te geven van 
de gesteldheid van het kind is het belangrijk dat dergelijke informatie gedeeld wordt.  
 
 
 
 
 


