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Omgaan met zieke kinderen - KDV 
De kinderopvang die het kinderdagverblijf biedt is niet bestemd voor zieke kinderen. Enerzijds omdat 
de Bibelebontseberg niet de mogelijkheden en faciliteiten heeft om een kind, dat ziek is of wordt, te 
kunnen verzorgen. De medewerkers zijn niet in de gelegenheid om een kind dat ziek is de aandacht 
te geven die het nodig heeft. Anderzijds wil de Bibelebontseberg het risico van besmetting zo klein 
mogelijk houden. Wij vinden dat een ziek kind het beste thuis in zijn vertrouwde omgeving verzorgd 
kan worden.  
 
1. Wat gebeurt er als een kind ziek is? 
Kinderdagverblijf Bibelebontseberg vindt dat een kind ziek is, als het een of meerdere reacties laten 
zien waaruit naar voren komt dat het kind zich niet prettig voelt: 

1. het kind kan niet anders reageren dan huilen 
2. het kind wil niet eten of drinken 
3. het kind speelt niet of is juist extreem druk (in tegenstelling tot het normale gedrag). 
4. het kind heeft koorts, of kan zichzelf niet warm houden 
5. het kind moet braken 

 
Wanneer zich deze situatie voordoet wordt er door de mentor van het kind contact opgenomen met 
de ouders, waarbij de ouders verteld wordt het kind zo spoedig mogelijk (maar in ieder geval binnen 
een uur) op te halen. 
 
2. Meest voorkomende ziekten 
Naast het feit dat een kind koorts heeft kan er sprake zijn van een ziekte.  
Hierbij hanteert KDV De Bibelebontseberg de richtlijnen van de GGD. Wij kunnen hiervan afwijken als 
er meer dan 2 kinderen dezelfde besmettelijke ziekte hebben. We behouden dan het recht om 
kinderen te weren van de opvang, om verdere besmetting bij kinderen en medewerkers te 
voorkomen. Er is een overzicht van meest voorkomende ziekten opgenomen als bijlage bij deze 
procedure.  
 
3. Hoe gaan wij om met medicijnen? 
De medewerkers zijn in principe niet bevoegd om medicijnen toe te dienen of medische handelingen 
uit te voeren. Ook mogen de medewerkers kinderen geen koortsverlagende medicijnen 
(paracetamol, aspirine, zetpil) toedienen. Dit omdat de koorts altijd ergens vandaan komt, en de 
verschijnselen wordt onderdrukt door het koortsverlagende medicijn. We willen hierin de 
verantwoordelijkheid niet nemen. Daarnaast hoort een ziek kind in principe niet op de opvang thuis. 
 
De volgende voorwaarden geven aan wanneer er wel medicijnen gegeven mogen worden: 

- de ouders vullen het formulier ‘Toedienen medicijnen’ in.  
- de medicijnen moeten in de originele verpakking met naam en gebruiksaanwijzing  worden 

meegegeven 
- de medewerkers ontvangen van ouders zowel schriftelijk als mondeling toelichting over de 

manier waarop, de hoeveelheid en de frequentie waarmee het medicijn moet worden 
gegeven. 

 
4. Wat doet de ouder als het kind ziek is? 
Wanneer een kind ziek is en niet op het kinderdagverblijf kan komen, worden de medewerkers 
daarvan door de ouders op de hoogte gebracht. Wanneer een kind niet komt,  en de groepsleiding  
tot 10:00u niets horen, nemen de medewerkers om 10.00u contact op met de ouders om na te gaan 
hoe het met het kind gaat. 
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5. EHBO en BVH1 diploma 
Per dag is er minimaal een medewerker met een BHV diploma aanwezig. Alle medewerkers die 
werken bij de Bibelebontseberg hebben de cursus EHBO gevolgd of gaan deze volgen. 
 
6. Tot slot 
Het is ter beoordeling aan de pedagogisch medewerkers (en evt. de manager van het KDV) of het 
kind voldoende genezen is om weer gebruik te maken van de opvang.  Wij adviseren ouders 1 
koortsvrije dag in te lassen, alvorens het kind weer naar de opvang te brengen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Eerste Hulp Bij Ongelukken en Bedrijfshulpverlening  



 4 

 

 

 

Bijlage 1: Inleiding Infectieziekten op basisscholen en kindercentra 

Bepaalde groepen in de bevolking zijn extra kwetsbaar voor infectieziekten. Dit geldt met name voor 
jonge kinderen. In instellingen waar deze kinderen verblijven of samenkomen, zoals 
kinderdagverblijven, basisscholen of buitenschoolse opvang, is het mogelijk een ongewoon hoog 
aantal zieken vroegtijdig op te merken. 

Op basis van de Wet Publieke Gezondheid (artikel 26) zijn hoofden van instellingen wettelijk verplicht 
om de GGD op de hoogte te stellen van het optreden van een ongewoon hoog aantal zieken. 
Vervolgens kan de GGD in een vroeg stadium onderzoeken om welke ziekte het gaat en de ernst van 
de situatie beoordelen.  

Door het nemen van maatregelen op het gebied van hygiëne, door brononderzoek of door het 
aanbieden van vaccinaties, kunnen de gevolgen voor anderen worden beperkt. 

Direct het desbetreffende kind weren en alle ouders informeren? 
Nee, het is wenselijk om eerst te overleggen met de GGD. De GGD neemt dan met toestemming van 
de ouders contact op met de behandelend arts en bepaalt vervolgens of de maatregelen echt nodig 
zijn. Na overleg met de GGD kan er eventueel informatie worden verspreid. 
 

Wat moeten basisscholen en kindercentra melden? 
Het gaat om het melden van het verhoogd voorkomen van een aantal aandoeningen die 
vermoedelijke besmettelijk zijn. Het gaat dan om de volgende aandoeningen: 

 Diarree als meer dan een derde deel van een groep in één week klachten heeft. 
 Geelzucht bij één geval. 
 Huiduitslag (vlekjes) bij twee of meer gevallen binnen twee weken in dezelfde groep.  
 Schurft bij drie gevallen in dezelfde groep.  
 Andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard: denk hierbij aan meerdere 

gevallen van bijvoorbeeld longontsteking of hersenvliesontsteking in korte tijd.  

De GGD zal na een dergelijke melding onderzoeken waardoor de aandoening wordt veroorzaakt en 
of maatregelen genomen moeten worden om verspreiding van de ziekte tegen te gaan. In de praktijk 
blijkt vaak dat er al veel vragen zijn als er sprake is van een enkel geval van diarree, braken, 
hersenvliesontsteking of vlekjesziekte.  

Waar is meer informatie over infectieziekten bij kinderen te vinden? 
Speciaal voor kindercentra/peuterspeelzalen en voor basisscholen/buitenschoolse opvang is er een 
map gemaakt met informatie over infectieziekten, hygiëne en veiligheid. Deze map is op te vragen bij 
de kwaliteitsmedewerker van KCWA. De meest voorkomende kinderziekten en ons beleid hierop kun 
je vinden in 9.3 Meest voorkomende (kinder)ziekten. 


