Kinderopvang Thornerkwartier
Kinderdagopvang, peutergroep en BSO in Thorn
Peutergroep en BSO in Wessem

Protocol ziekte en ongevallen

Zieke kinderen op het kinderdagverblijf
Wanneer kan een ziek kind naar het kinderdagverblijf en wanneer moet het thuis blijven? Dit is een
vraag waar de kinderopvang regelmatig mee te maken heeft.
Bij het beantwoorden van de vraag spelen de volgende argumenten een rol:
• de gezondheid en het welbevinden van het kind;
• de gezondheid van de andere kinderen in de groep.
Kinderen die aantoonbaar ziek zijn, maar ook kinderen die zich niet lekker voelen, hebben vaak
behoefte aan extra aandacht. Sommige kinderen willen ook graag een vertrouwd persoon om zich
heen hebben. In een groep is een leidster daar niet altijd toe in staat.
Bij besmettelijke ziekten kan, in sommige gevallen, de gezondheid van andere kinderen (baby’s) en
zwangere vrouwen in het gedrang komen, wanneer het zieke kind het kinderdagverblijf bezoekt.
Daarom worden kinderen met blaasjesziekten (waterpokken) door ons geweerd, de kinderen mogen
pas weer komen wanneer de blaasjes zijn ingedroogd.
Verder hanteren wij een ziektebeleid, gebaseerd op de normen van de GGD, maar ook de
handleiding infectieziekten zoals uitgegeven door het RIVM.
Om de kwaliteit van ons kinderdagverblijf te waarborgen verwachten wij van ouders dat ons
ziektebeleid serieus genomen wordt.
Al onze leidsters zijn in het bezit van een BHV of EHBO diploma voor kinderen. Wij streven er naar
om alle aanwezige leidsters Algemene EHBO of bedrijfshulpverlening te laten volgen.
De leidster van de groep kan op grond van de bovenstaande argumenten en bij twijfel beslissen of
een kind wel of niet op het kinderdagverblijf kan blijven.
In dat geval zal zij de ouders bellen.
Als de ouders gebeld worden door de leidster dat hun kind ziek is, dan moet het kind worden
opgehaald.
Het kind is ziek, als het:
• een herkenbare besmettelijke of kinderziekte heeft;
• hangerig of lusteloos is;
• een temperatuur van 38,5 graden of hoger heeft;
• aanhoudend over pijn klaagt.
Wat doen wij om besmetting van infectieziekten te voorkomen? Hiervoor maken wij gebruik
van de inventarisatie gezondheidsmanagement zoals uitgegeven door het LCHV deze is ook
inzichtelijk op de groep. Deze wordt jaarlijks herzien en besproken met alle leidsters en eventuele
aanpassingen worden ingevoerd en uitgevoerd. (zie protocol voeding en hygiëne)
• als uw kind geen vaccinaties krijgt, dient u dit altijd te vermelden;
• als uw kind ziek is, moet u dit doorgeven aan de leidsters en vertellen om welke ziekte het
gaat.

Het is belangrijk dat u als ouder het ziektebeleid in acht neemt om besmetting van ziekte te
voorkomen. Verder verloopt het genezingsproces sneller als uw kind thuis is. Dit is zowel voor uzelf
en het kind veel prettiger.
Wij geven op het kinderdagverblijf alleen medicijnen die door de huisarts zijn voorgeschreven, zoals
antibiotica, paracetamol, zetpillen deze worden alleen door ons verstrekt na ondertekening van de
medicijnverklaring door de ouders.
Verder wijzen wij ouders erop dat door het geven van een zetpil of paracetamol de koorts in de loop
van de dag in alle hevigheid weer kan toenemen. Het is niet bevorderlijk voor het genezingsproces
als uw kind na gebruik van medicijnen op het kinderdagverblijf komt.

Ongevallen op het kinderdagverblijf
De leidsters en alle medewerkers die geconfronteerd worden met een ongeval, zijn bevoegd en
meestal genoodzaakt zelfstandig te handelen bij een ongeval, overeenkomstig de uitgangspunten
van het protocol.
• Elke medewerker en alle leidsters zijn bevoegd en genoodzaakt zelfstandig te handelen
indien
• zich een ongeval voordoet.
• Als zich een ongeval voordoet wordt direct gehandeld, zoals is geleerd via de instructies van
de EHBO
• Zo mogelijk wordt direct een collega gewaarschuwd en de bedrijfshulpverlener, die bijstaat
in de beslissing om een arts te waarschuwen.
• Achteraf wordt melding gemaakt van het ongeval via het registratieformulier ongevallen.

