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Reglement zieke kinderen  
 

 

1. Ziekte 

Een kinderdagverblijf is niet berekend op de opvang van zieke kinderen. Ziekte is 

echter een rekbaar begrip waardoor soms discussies ontstaan of een kind met 

ziekteverschijnselen wel naar het kinderdagverblijf mag of thuis moet blijven. Bij de 

beslissing hierover zijn twee aspecten bepalend, namelijk het welbevinden van het 

zieke kind zelf en de gezondheid van de andere kinderen van de groep. 

 

Kinderdagverblijf ’t Knuffeltje heeft ten aanzien van de opvang van zieke kinderen regels 

opgesteld. Deze regels staan verwoord in onderhavig document. 

 

Melden voor 9:00 uur 

Ouders/verzorgers worden verzocht om ziekte van hun kind(eren) vóór 9:00 uur te melden bij 

de groepsleiding. 

 

2.Welbevinden van het zieke kind 

Een kind dat hoge koorts heeft, regelmatig overgeeft of pijn lijdt, zal zich niet prettig 

voelen in een groep. Het heeft behoefte aan rust, verzorging en extra aandacht en 

kan het beste in een huiselijke omgeving worden opgevangen. Daarentegen kan een 

kind met lichte ziekteverschijnselen zoals een snotneus meestal wel meedoen in de groep. Het 

ongemak dat het van deze verschijnselen heeft hoeft op het kinderdagverblijf niet erger te zijn 

dan thuis. 

 

In twijfelgevallen wordt het kind gericht geobserveerd: 

 Heeft het kind koorts (boven 38,5 graden)? 

 Speelt en gedraagt het kind zich zoals je van hem of haar gewend bent? 

 Praat het kind zoals je gewend bent? 

 Reageert het kind op wat je zegt of doet? 

 Huilt het vaker of langer dan anders? 

 Heeft het regelmatig een natte luier? 

 Gaat het naar de wc en wat is het resultaat? 

 Wil het steeds liggen of slaapt het meer dan anders? 

 Klaagt het kind over pijn? 

 

Het gaat erom dat wij kunnen beslissen of het kind op de groep kan blijven, of we de ouders 

moeten waarschuwen of dat we misschien zelfs direct een arts moeten inschakelen. 
 

3.Wanneer worden de ouders gewaarschuwd? 

Als een kind boven de 38,5 graden koorts heeft worden altijd de ouders gewaarschuwd.  

Ook als een kind zich duidelijk niet lekker voelt of als wij wegens een of meer 

bovengenoemde redenen bezorgd zijn, worden de ouders gebeld voor overleg. Soms krijgt 



Document Versienummer Versiedatum Beheerder Pagina 

Protocol ‘t 
Knuffeltje zieke 
kinderen  

0.2 01-01-2014 Agnes de Groot-
Zolynska 

2 van 5 

 

men van de ouder informatie die het gedrag van het kind kan verklaren, bijvoorbeeld dat het 

kind de vorige avond laat is gaan slapen. 

Als men van mening is dat het kind opgehaald moet worden, wordt met de ouder besproken  

waarom men dit vindt en er worden afspraken gemaakt over het tijdstip waarop het kind 

gehaald wordt en wat men tot die tijd doet.  
 

4. Wanneer kunnen kinderen niet (meer) op de groep verblijven?  

 Wanneer kinderen ’s ochtends voor komst naar kinderdagverblijf koorts hebben en/of ziek 

zijn, kunnen zij niet op het kinderdagverblijf komen, ook niet wanneer zij een paracetamol 

krijgen toegediend om de koorts te onderdrukken.  

 Wanneer kinderen een temperatuur hebben van 38,5 graden of hoger of vaker dan drie keer 

per uur moeten worden verschoond, worden de ouders gebeld met het verzoek hun kind op te 

komen halen.  

 Wanneer zij de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengen voelen wij ons ook 

genoodzaakt de ouders te vragen hun kind op te komen halen.  

 Wanneer kinderen niet eten en/of drinken of alles meteen weer uitspugen.  

 Wanneer het kind een besmettelijke ziekte heeft (zie punt 5). 

 

5. Besmettelijke ziekten risico voor andere kinderen 

Ouders dienen de besmettelijke ziekte van hun kind te melden bij de leiding. 

Bij besmettelijke ziekten wordt in principe de regel gehanteerd dat een kind niet naar het 

kinderdagverblijf kan komen in verband met besmettingsgevaar voor andere kinderen en 

beroepskrachten.  

 

Bij onderstaande veelvoorkomende ziekten kan het kind niet naar het kinderdagverblijf 

komen: 

krentenbaard (tenzij de plek goed afgedekt kan worden met steriel gaas)  

hoofdluis tot de hoofdluis geheel verdwenen is  

 vijfde en zesde ziekte  

waterpokken indien kind er duidelijk onder lijdt, d.w.z. veel last heeft van jeuk, koorts of 

andere waarneembare klachten.  

 

Bij de minder vaak voorkomende ziekten idem dito : 

Bof 

ernstige diaree 

veelvuldig braken 

kinkhoest 

mazelen 

rode hond 

roodvonk 

RS-virus 

Hersenvliesontsteking 

geelzucht 

 

T.a.v. waterpokken: 

Op advies van de GGD worden kinderen wegens waterpokken in principe niet geweerd van ’t 

Knuffeltje mits het kind er verder niet ziek van is. Zijn er klachten zoals overmatige jeuk, 

koorts etc. dan wordt er verwacht dat u uw kind(eren) thuis laat uitzieken.  
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Informatiebrief m.b.t. heersende ziekte 

Bij alle besmettelijke ziekten worden ouders/verzorgers al bij het 1
e
 geval middels een brief 

op de voordeur erover geïnformeerd.  

 

Bij twijfel over het ziektebeeld of onenigheid tussen de ouder en de leidster over het 

ziektebeeld en/of symptomen en het wel of niet ophalen van het kind, worden de richtlijnen 

uit dit protocol gevolgd of de GGD-wijzer en/of arts geraadpleegd voor advies. 

 

6. Preventie 

Om besmetting binnen het kinderdagverblijf te voorkomen, worden de volgende maatregelen 

genomen: 

kinderen met een besmettelijke ziekte worden niet op het kinderdagverblijf toegelaten 

kinderen die tijdens het verblijf op het kinderdagverblijf ziek worden, moeten zo snel 

mogelijk door de ouders worden opgehaald  

 beroepskrachten handelen altijd hygiënisch en conform ‘het protocol handen wassen’. 

 bij melding van besmettelijke ziekte worden direct extra maatregelen genomen om de 

verspreiding van de ziekte te voorkomen (beddengoed, speelgoed, knuffels etc. op hoge 

temperatuur wassen, handvatten, leuningen, mobilair ontsmetten). 

 

7. Wanneer en door wie wordt er een huisarts ingeschakeld? 

In principe is bij ziekte van een kind de ouder degene die de huisarts inschakelt. 

Alleen als er acuut gevaar dreigt, schakelt men vanuit ’t Knuffeltje direct een arts in. 

Voorbeelden van dergelijke gevallen zijn: 

 

 een kind dat het plotseling benauwd krijgt; 

 een kind dat bewusteloos raakt of niet meer op aanspreken reageert; 

 een kind met plotselinge hoge koorts; 

 een kind dat plotseling ernstig ziek lijkt; 

 ongevallen. 

 

Om ongeregeldheden te voorkomen, worden er duidelijke afspraken binnen het team gemaakt 

wie de arts waarschuwt, wie bij het zieke kind blijft en wie de groep opvangt. Is de huisarts 

niet bereikbaar, wordt er niet geaarzeld om in deze noodsituaties een ambulance te bellen of 

met het kind naar de SEH (Spoed Eisende Hulp) of de huisartsenpost te gaan.  
 

8. Afspraken met ouders over het beleid bij ziekte 

Om te voorkomen dat een (acute) ziekte van het kind tot conflicten tussen ouders en 

kinderdagverblijf leidt is het belangrijk dat duidelijke afspraken zijn gemaakt over het beleid 

bij ziekte. Ouders/verzorgers worden bij plaatsing geïnformeerd over het beleid bij ziekte.  

 

Beleid bij besmettelijke ziekten: 

1. Ouders melden besmettelijke ziekte van hun kind bij de leiding (vóór 9:00 uur). 

2. De leiding raadpleegt de GGD-wijzer of overlegt zo nodig met de GGD, afdeling 

infectieziektebestrijding. De GGD wint met toestemming van de ouders eventueel informatie 

in bij de huisarts.  

3. De leiding neemt maatregelen op basis van de voorschriften/ het advies van de GGD 

afhankelijk van de ziekte: 

 Ziek kind niet toelaten vanwege risico voor overige kinderen, dit wordt 'weren' genoemd. 

 Ziek kind laten ophalen door ouders vanwege risico voor overige kinderen. 
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 Ziek kind laten behandelen om verspreiding van de ziekte tegen te gaan. 

 Ouders van andere kinderen informeren over de ziekte, zodat zij alert kunnen zijn op 

verschijnselen. Dit doen wij door een brief over de heersende ziekte op de voordeur op te 

hangen; bij ernstige ziekten brengt de GGD een brief uit naar de ouders (bij bv. kinkhoest). 

 Overige kinderen zo nodig laten vaccineren of uit voorzorg medicijnen geven. Of indien 

ouders zich hier prettig bij voelen mogen de kinderen thuis gehouden worden.  

4. Tevens informeert ouder/verzorger de leiding over de vaccinatiegraad van zijn/haar 

kind(eren). Zonder tegenbericht van uw kant gaan wij ervan uit dat uw kind gevaccineerd is 

volgens het nationale vaccinatieprogramma.   

 

Vaak zijn er geen bijzondere maatregelen noodzakelijk. 

 

9.  Wanneer wordt de GGD ingeschakeld?  

Als er op het kinderdagverblijf het vermoeden heerst dat we te maken hebben met ernstige 

besmettelijke ziekten, dan schakelen we de GGD in. Bij longontsteking, geelzucht en 

kinkhoest wordt er bij een of meerdere gevallen in de groep meteen de GGD bijgehaald. Bij 

huiduitslag meer dan twee gevallen en schurft, als er meer dan drie gevallen zijn in dezelfde 

groep. Wanneer meer dan een derde van de groep een week lang klachten heeft van diarree 

wordt ook de GGD ingeschakeld.  

 
Eén van de taken van de GGD is de bestrijding van infectieziekten. 

Artsen en verpleegkundigen van de GGD behandelen zelf meestal geen patiënten. 

Zij verrichten ‘bron- en contactonderzoek’; zij onderzoeken bijvoorbeeld waar 

iemand de ziekte heeft opgelopen, wie nog meer besmet zijn en wat men kan doen 

om te voorkomen dat meer mensen ziek worden. Zo kan de GGD adviseren bij een 

geval van hepatitis A de andere kinderen van de groep en de beroepskrachten tegen 

deze ziekte te vaccineren. Daarnaast geeft de GGD voorlichting over de ziekte en 

adviezen over hygiënemaatregelen. 

 

Waterpokken, krentenbaard en vijfde ziekte hoeven niet gemeld te worden aan de GGD.  

 

10. Medicijnen 

10.1 Toedienen va medicijnen 

 Op advies van de GGD worden medicijnen alleen toegediend als deze door de (huis)arts zijn 

voorgeschreven. Ouders dienen een medicatieformulier te ondertekenen waarop zij vermelden 

welk medicijn wanneer in welke dosering moet worden toegediend. De leidster noteert het 

tijdstip van toediening en parafeert daarvoor. 

Toediening van medicijnen vindt altijd plaats op basis van ‘4-ogenprincipe’. 
  

10.2 Paracetamol 
Paracetamol wordt veel gebruikt bij kleine kinderen, o.a. bij het doorkomen van tanden en 

kiezen (al dan niet met koorts), na een inenting of bij pijn of koorts zonder directe aanleiding. 

Op advies van de GGD wordt door de leidsters paracetamol alleen op voorschrift van een 

(huis)arts toegediend. Koorts heeft namelijk altijd een oorzaak, die vaak niet direct aan te 

tonen is. Omdat het kinderdagverblijf aansprakelijk is voor het kind gedurende het verblijf, 

wordt geen paracetamol toegediend: stel dat het kind ernstig ziek wordt en de koorts is 

onderdrukt met paracetamol, kan het kinderdagverblijf aansprakelijk worden gesteld. Om dat 

te voorkomen wordt paracetamol alleen op doktersvoorschrift gegeven. Indien ouders 's 

ochtends thuis een kind paracetamol geven, ligt de verantwoording daarvan bij de ouder. Het 



Document Versienummer Versiedatum Beheerder Pagina 

Protocol ‘t 
Knuffeltje zieke 
kinderen  

0.2 01-01-2014 Agnes de Groot-
Zolynska 

5 van 5 

 

is ouders niet toegestaan om gedurende de dag op het kinderdagverblijf zelf het kind 

paracetamol te geven om het kind op het kinderdagverblijf te kunnen laten. 
  

10.3 Homeopatische middelen 
Veel ouders geven hun kind homeopatische middelen, zoals chamodent of neuspray. Ook 

voor het toedienen van homeopatische middelen vragen wij de ouders een medicatie-

formulier te ondertekenen. 

10.4 Medicijnen op doktersrecept 

Als uw kind gebruik moet maken van medicijnen op doktersrecept dan vragen wij het 

volgende van u: 

Het medicijn op doktersrecept moet op naam staan van uw kind en compleet met doosje en 

bijsluiter aan ons afgeleverd worden. Ook kijken we naar de datum en toedienfrequentie. 

Leidsters van ’t Knuffeltje kunnen slechts de volgende medicijnen toedienen, op en na 

ondertekening van medicatieformulier: paracetamol, neus-, oog-, en oordruppels, neusspray, 

antibiotica/penicilline, oogpleisters, hoestdrankjes, pufapparaten en zoutoplossing. Al deze 

middelen worden alleen toegediend als zijn voorgeschreven op doktersrecept. 

Wij vragen u altijd een medicatieformulier te ondertekenen, waarin u aangeeft dat wij 

toestemming hebben om het medicijn toe te dienen. Wordt deze niet getekend dan weigeren 

wij het toedienen van medicijnen. 

 

Verantwoordelijkheid voor medicijngebruik ligt altijd bij de ouders/verzorgers. ’t Knuffeltje 

kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgend na 

toedienen en/of niet toedienen van het medicijn. Ook achten wij de ouders verantwoordelijk 

voor het juist achterlaten van de goede telefoonnummers. 

 

Tips voor de ouders  

 • Zorg voor een reserve opvang en voor iemand die het kind eventueel kan halen als u daartoe 

niet zelf in staat bent.  

• Zorg altijd dat in het kinderdagverblijf bekend is waar u overdag te bereiken bent of wie u 

kan bereiken.  

• Zorg altijd dat er in het kinderdagverblijf de juiste telefoonnummers voorhanden zijn van de 

adressen waar u overdag bereikbaar bent.  

• We stellen het op prijs als u het ons laat weten, wanneer u uw kind weer naar het 

kinderdagverblijf zult brengen.  

 

Tot slot 

We bieden graag een kwalitatief goede opvang en hopen dan ook dat iedereen eraan 

meewerkt om onze regels rondom ziekte in acht te nemen.  

 


