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Beleid zieke kinderen 
 

Ons kinderdagverblijf is voor gezonde kinderen. Kinderen die ziek zijn hebben rust, aandacht 

en verzorging nodig; iets dat ze het beste thuis kunnen krijgen. 

Omdat de grens tussen “niet lekker” en “echt ziek” zijn niet altijd duidelijk is, hebben we het 

een en ander op papier gezet. Voor u is het belangrijk te weten dat er aan u gevraagd kan 

worden uw kind te komen ophalen. Bij de vaststelling van een besmettelijke ziekte wordt u 

direct op de hoogte gesteld. 

Wanneer wordt er aan u gevraagd uw kind op te halen? 

 Als het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen. 
 Als de verzorging zo intensief is dat dit ten koste gaat van de aandacht en verzorging 

van de andere kinderen. 
 Als het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt. 

 

Beleid bij besmettelijke ziekten 

Ouders melden besmettelijke ziekten van hun kind bij de pedagogisch medewerker van ons 

dagverblijf. Deze overlegt zo nodig met haar leidinggevende of de GGD.  

De GGD kan, afhankelijk van de ziekte of besmetting, maatregelen adviseren zoals 

 het kind niet toelaten, dit wordt “weren” genoemd, tot  
 geen bijzondere maatregelen  

 

Afhankelijk van de besmettelijke ziekte op ons kinderdagverblijf kan de GGD met 

toestemming van de ouders eventueel informatie inwinnen bij de huisarts. 

Op ons kinderdagverblijf ligt de informatiemap van de GGD over besmettelijke ziekten ter 

inzage. 

Op ons mededelingenbord wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van een 

besmettelijke ziekte. 
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Als uw kind niet zo is als anders dan zal er worden nagegaan welke verschijnselen het heeft: 

 hoe voelt het kind zich: 
- goed 

- huilerig of prikkelbaar 

- is suf of maakt een zieke indruk  

 heeft het kind koorts 
 heeft het kind pijn 
 moet het kind hoesten 
 heeft het kind moeite met ademhalen 
 spuugt het kind 
 heeft het kind diarree 
 heeft het kind vlekjes 
 heeft het kind last van jeuk 
 heeft het kind vieze of ontstoken oogjes 

 

Indien er sprake is van een combinatie van twee of meer genoemde verschijnselen, zal 

contact met de ouders worden opgenomen om te overleggen wat het beste is voor het kind. 

In twijfelgevallen zal de leiding advies vragen bij de GGD. 

Wat is het risico van besmetting voor de andere kinderen? 

Niet iedere besmetting is te voorkomen, maar er moet wel naar gestreefd worden de risico’s 

die een ziekte met zich meebrengt zo klein mogelijk te houden voor het kind én de groep. 

Onderstaand een aantal veel voorkomende voorbeelden met de daarbij behorende acties. 

 

 Verkouden kinderen is een bekend verschijnsel op een kinderdagverblijf, zij zullen 
daarvoor in principe niet naar huis worden gestuurd. 
 

 Als uw kind waterpokken heeft mag het weer naar het kinderdagverblijf als alle 
blaasjes zijn ingedroogd. Het vocht uit de blaasjes is ook voor onze medewerkers erg 
besmettelijk. 

 
 Koorts is meestal een verschijnsel van ziekte. Als de lichaamstemperatuur boven de 

38.5° C komt kan u gevraagd worden om uw kind op te halen. In overleg met u en in 
afwachting van uw komst kunnen onze pedagogisch medewerkers eventueel 
medicijnen (zetpil) verstrekken.  
 

 Kinderen die hoesten worden niet geweerd van het kinderdagverblijf. Bij jonge 
kinderen (tot 1,5 jaar) zullen onze pedagogisch medewerkers geen hoestdrankjes 
geven. In deze hoestdrankjes zitten vaak slaapverwekkende middelen en wij vinden 
het niet verantwoord die toe te dienen. Wilt u dat wij het wel toedienen dan heeft u 
vooraf toegestemd door het zetten van uw handtekening onder het 
informatieformulier.  
Wij zijn zeer alert dat hoestende kinderen niet de baby’s ‘aanhoesten’. 
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 Hoofdluis is geen ziekte, maar verspreidt zich wel snel in de groep. Laat ons weten 
als er hoofdluis bij uw kind of in het gezin is ontdekt en behandel het voordat uw kind 
weer op ons kdv komt. 

 

 Bij kinderen maken ontstoken ogen meestal deel uit van een bovenste 
luchtweginfectie. Als er sprake is van een verkoudheid treedt er daarna vaak  
Ook een bacteriële oogontsteking op. Er komt dan viezigheid, pus in de ogen. Deze 

ontsteking kan door de huisarts behandeld worden met oogzalf. Als ook het wit van 

de ogen rood is, is de ontsteking erg besmettelijk. Vanwege het besmettingsgevaar 

kan uw kind met ontstoken ogen niet op het kdv komen. 

 Kinderen met oorontsteking mogen wel naar ons kinderdagverblijf komen. Omdat 

oorontsteking wel besmettelijk is zullen wij het oor van het kind echter wel afplakken. 

Dit stimuleert de genezing niet, dus voor een snelle genezing raden wij u aan uw kind 

thuis te houden. 

De wet BIG 

De Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) heeft als doelstelling de kwaliteit 

van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en de patiënt te beschermen tegen 

ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. De wet spitst zich toe op 

de individuele gezondheidszorg: zorg die rechtstreeks gericht is op een persoon. 

 

In de wet staan bepalingen over zaken als titelbescherming, registratie, voorbehouden 

handelingen en tuchtrecht. De Wet BIG gaat met name over beroepsbeoefenaren die zich 

bezighouden met individuele gezondheidszorg. Zij die niet beroepsmatig voorbehouden 

handelingen uitvoeren, zoals patiënten, ouders en familieleden, vallen niet onder de Wet 

BIG. 
 

Hoe om te gaan met voorbehouden handelingen tijdens de kinderopvang 

 

De Wet BIG is van toepassing op pedagogisch medewerkers, omdat zij beroepsmatig 

handelen. Deze medewerkers mogen geen voorbehouden handelingen, zoals in de Wet BIG 

genoemd, uitvoeren, omdat zij niet zelfstandig bevoegd zijn. Deze handelingen worden 

immers aangemerkt als handelingen, die onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van 

de patiënt met zich meebrengen als ze door niet-deskundigen worden uitgevoerd. Het 

toebrengen van schade aan iemands gezondheid is strafbaar.  

Het toedienen van een injectie aan een kind met diabetes door een pedagogisch 

medewerker zou alleen kunnen met een uitdrukkelijke (schriftelijke) opdracht van een arts. 

De arts zal daartoe slechts bereid zijn als hij erop kan vertrouwen dat de medewerker die de 

opdracht krijgt zijn aanwijzingen volgt en ter zake bekwaam is, d.w.z. na voldoende opleiding 

en instructie.  


