Ziektebeleid Kinderopvang Madelief
Voor u ligt het nieuwe ziektebeleid wat in samenwerking met de
oudercommissie is opgesteld.
Als kinderen zich niet lekker voelen, zijn ze vaak uit hun ritme en vragen ze
meer aandacht en verzorging. In sommige gevallen kunnen zij ook andere kinderen besmetten.
De kinderopvang is dan geen geschikte plek om uw zieke kind naar toe te brengen. Of uw kind wel of
niet naar de kinderopvang kan, is afhankelijk van hoe het kind zich voelt en welke ziekte uw kind
heeft. Als uw kind zich niet lekker voelt terwijl hij/zij de kinderopvang bezoekt, dan neemt de
pedagogisch medewerker hierover contact met u op.
Als uw kind bijvoorbeeld een wondje of ontstoken ogen heeft, dan dient de verzorging en behandeling
hiervan thuis plaats te vinden voor dat het kind naar Madelief wordt gebracht. Tijdens de (dag)
opvang zullen de pedagogisch medewerkers indien nodig en waar mogelijk in overleg met u de zorg
bieden die nodig is.
Bij ziekte van het kind vragen wij u, uw kind (binnen het uur) op te halen. Dit kan voor u als ouder
praktische bezwaren met zich meebrengen. Hiervoor hebben wij begrip, maar het is van belang dat de
overige aanwezige kinderen en pedagogisch medewerkers beschermd worden tegen ziektes en
infecties en ook hebben wij niet de mogelijkheden om voor een ziek kind te zorgen.
Als uw kind tijdens de dag ziek wordt (38,0 °C graden koorts heeft of hoger) zal eerst met één van
de ouders contact worden opgenomen. Het is voor ons van groot belang dat wij, u of iemand op het
noodadres te allen tijde kunnen bereiken. De contactperso(o)n (en) van het noodadres wat u aan ons
heeft doorgegeven moet binnen een uur het zieke kind op kunnen ophalen. Indien u een
contactpersoon heeft opgegeven die buiten de regio woont, willen wij nadrukkelijk verzoeken dit
spoedig te wijzigen. U kunt de nieuwe contactgegevens van het noodadres vervolgens aan ons
doorgeven.
Indien u als ouder uw kind niet binnen afzienbare tijd op kunt halen of als we niemand op het
noodadres kunnen bereiken dan zijn wij genoodzaakt om een huisarts in te schakelen. Dokterskosten
vallen altijd ten laste van de ouders. Wij zullen dan huisarts vragen om contact met u op te nemen.
Vervolgens vernemen wij graag van u waarom u niet bereikbaar was en/of wat de reden is dat u het
kind niet kon ophalen.
Indien een kind met spoed medische hulp nodig heeft, nemen wij direct contact op met de
betreffende arts/spoedeisende hulp. Vervolgens nemen wij contact op met de ouders. Het is daarom
belangrijk dat wij u te allen tijde kunnen bereiken.
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Wanneer mag u kind niet komen naar kinderopvang Madelief?
Als uw kind koorts heeft. (38,0 of hoger)
Koorts is een reactie van het lichaam op een infectie. Bij een lichaamstemperatuurstijging tot 37,9 C
spreekt men over verhoging, daarboven (38,0 of hoger) is er sprake van koorts. Koorts is een van de
mechanismen van het lichaam om te helpen infectieziekten te onderdrukken en heeft daarom ook een
nuttige functie.
Het lichaam kan binnengedrongen virussen of bacteriën beter bestrijden bij hogere
lichaamstemperatuur. Koorts versnelt het hartritme en daarmee de bloedsomloop, waardoor enerzijds
de cellen van het immuunsysteem sneller aangevoerd worden en gifstoffen (van bijvoorbeeld
bacteriën) vlotter afgevoerd worden.
Koorts is dus een natuurlijk beschermingsmechanisme.
Paracetamol
Paracetamol wordt regelmatig gebruikt bij kleine kinderen o.a. bij het doorkomen van tanden en
kiezen, na een inenting of bij pijn en/of koorts. Omdat het kinderopvang Madelief aansprakelijk is
voor het kind gedurende het verblijf, wordt er geen paracetamol toegediend: stel dat het kind
ernstig ziek wordt en de koorts is onderdrukt met paracetamol, kan kinderopvang Madelief
aansprakelijk worden gesteld. Op advies van de GGD wordt daarom op het kinderdagverblijf door de
pedagogisch medewerksters paracetamol alleen op voorschrift van een (huis)arts toegediend.
Paracetamol werkt koortsverlagend terwijl er altijd een oorzaak is voor de koorts. Het risico bestaat
dat door toediening van paracetamol de mogelijke ernst van een ziekte bij een kind onvoldoende snel
wordt onderkend. Tevens geldt de verplichting voor ouders om te melden aan de pedagogisch
medewerkers wanneer ze hun kind paracetamol gegeven hebben vóór de komst naar de opvang (omdat
na uitwerking van dit medicijn koorts weer kan gaan stijgen of een koortsstuip kan optreden).
Indien ouders ’s ochtends thuis een kind paracetamol geven, ligt de verantwoording daarvan bij de
ouder. Het is ouders niet toegestaan om gedurende de dag bij kinderopvang Madelief zelf het kind
paracetamol toe te dienen om het kind bij kinderopvang Madelief te kunnen laten.
KIDDI app
Inzichten over ziektes, hun besmettelijkheid en ook wanneer je kinderen moet weren op een
kinderdagverblijf veranderen regelmatig. De meest recente informatie staat op de KIDDI app, hier
werken wij op de groepen mee en verwijzen wij ouders ook naar. Dit wordt geadviseerd door de GGD,
afdeling infectieziekten, omdat verouderde informatie soms meer schade dan goed kan aanrichten.
In de KIDDI app staan de volgende gegevens omschreven; wat is de ziekte, hoe besmettelijk is deze
ziekte, wat kun je doen en mag ik mijn kind naar de opvang brengen.
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