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Informatie 

ouders 
Ziekte, medicijnen e.d. op de opvang 

 
Mijn kind voelt zich niet lekker, wat nu? 

Een kind kan beter thuis blijven als het niet kan deelnemen aan de dagelijkse gang van zaken in de groep of als 
het kind de rest van de groep zou kunnen aansteken. We hebben grenzen als het gaat om de 

verzorgingsmogelijkheden van zieke kinderen. Een ziek kind zal zich niet prettig voelen in een (drukke) groep. 
Het heeft behoefte aan rust, verzorging en extra aandacht en kan dan het beste in een huiselijke omgeving 

zijn. Meedraaien met het dagprogramma vergt dan teveel van het kind.  

Wanneer uw kind ziek is, kunt u op de volgende punten kunt u letten: 

 Speelt en gedraagt het kind zich zoals gewoonlijk? 

 Praat het kind zoals normaal? 
 Reageert het kind op wat u zegt of doet? 

 Voelt het kind warm aan? 

 Huilt het kind vaker of langer dan anders? 

 Heeft het kind regelmatig een natte luier? 

 Ziet de ontlasting van het kind er anders uit dan normaal? 

 Wil het kind steeds liggen of slaapt het meer dan anders? 

 Klaagt het kind over pijn? 

 Is de lichaamstemperatuur hoger dan 38 ̊C 

 

Wij verzoeken u vriendelijk om het telefonisch bij de pedagogisch medewerker op de locatie te melden als uw 
kind niet naar de opvang komt: 

- in geval van het KDV, de peutergroep of BSO in vakantietijd vóór 09.00 uur 
- in geval van BSO tijdens schooldagen vóór 10.30 uur. U kunt een boodschap achterlaten op de voicemail. 

Zo nodig wordt u later teruggebeld. 

 
In verband met een meldingsplicht aan de GGD is het voor ons belangrijk te weten of uw kind (of een 

gezinslid) een besmettelijke ziekte heeft of één van de volgende ziektebeelden vertoont: koorts, braken, 
diarree, huiduitslag.  

Wij moeten bepaalde ziektegevallen melden, maar wij kunnen ook overleggen met de afdeling infectieziekten 
van de GGD. Zij geven informatie over wat wij kunnen doen om verdere besmetting te voorkomen. Dat kan zijn 

het invoeren van extra hygiënische maatregelen, maar ook het weren van zieke kinderen, tot het 

besmettingsgevaar voorbij is. 
Zo nodig neemt de GGD contact met u op en kan met uw toestemming informatie inwinnen bij uw huisarts/ 

behandelend arts. 
 

Besmettelijk … 

Als er een besmettelijke ziekte heerst onder de kinderen, wordt u hiervan op de hoogte gebracht via het 
mededelingenbord, nieuwsflits en/of een brief op de deur van alle groepen. 

 
Wat doen jullie als mijn kind ziek wordt tijdens de opvang? 

Als uw kind ziek wordt tijdens het verblijf bij Kind & Co, zal de pedagogisch medewerker contact met u 

opnemen. Zij heeft uw kind geobserveerd, genoteerd wat de symptomen zijn en welke temperatuur uw kind 
heeft. De beslissing of hij/zij in de groep kan blijven is aan de pedagogisch medewerker. Uitgangspunt hierbij 

zijn het belang van het kind, de gezondheid en het welbevinden van de andere kinderen en pedagogisch 
medewerker in de groep en de extra belasting voor de pedagogisch medewerkers. 

Als u niet bereikbaar bent op de door u opgegeven telefoonnummers, dan wordt het door u opgegeven 
noodadres voor ons het aanspreekpunt. 

 

In de praktijk zien we dat de eerste dagen na een ziekteperiode voor een kind vermoeiend zijn. Thuis kan een 
kind een actieve indruk maken, maar een dag in het kindercentrum kost veel energie. Het kan zijn dat een hele 

dag op de opvang nog te veel is voor een kind.  
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Mijn kind heeft medicijnen nodig 

Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind medicijnen nodig heeft. Een arts kan medicijnen hebben 

voorgeschreven, of u heeft zelfzorgmedicijnen voor uw kind. Indien het middel zo vaak gegeven moet worden, 
dat het niet alleen ’s morgensvroeg en ’s avonds voor het slapen thuis gegeven kan worden, kunnen wij tijdens 

de opvang (zelfzorg)medicijnen aan uw kind geven. 
In beide gevallen gelden de volgende voorwaarden: 

 

 U heeft het medicijn thuis al gebruikt. Zo weet u en kunt u vertellen, hoe uw kind op de medicijnen 

reageert. 

 U vult het toestemmingsformulier ‘Toestemming medicijnverstrekking’ volledig in (dit formulier is te 
vinden in het Ouderportaal/Informatie en op onze website www.kmnkindenco.nl ( onder ‘Over Ons’ en 

vervolgens onder ‘Kwaliteit’ en dan onder ‘Gezondheid’. 

 U overhandigt de medicijnen in de originele verpakking, waarop de naam van uw kind vermeld wordt, 
met de bijsluiter. 

 
De medicijnen worden in principe door een vaste pedagogisch medewerker toegediend en genoteerd op het 

formulier ‘Medicatielijst’.  

Als de dosering of het tijdstip van toediening wijzigt, dient u een nieuw formulier ‘Toestemming 
medicijnverstrekking’ in te vullen. 

 
De medicijnen worden op een afgesproken vaste plek bewaard, buiten het bereik van de kinderen. Als ze 

overtollig of verlopen zijn, dan zal de pedagogisch medewerker ze aan u meegeven. 

 
Paracetamol 

 We geven kinderen geen paracetamol, tenzij op voorschrift/advies van een (huis)arts of uitdrukkelijk 

verzoek van de ouders én onder bepaalde voorwaarden (zie hierboven), bijvoorbeeld bij pijnbestrijding.  

 Paracetamol wordt veel gebruikt en lijkt een ‘onschuldig’ geneesmiddel. Door het gebruik hiervan bestaat 
echter het risico dat symptomen worden onderdrukt wat tot een foute inschatting kan leiden. Een kind kan 

ernstiger ziek zijn dan op grond van het gedrag geobserveerd wordt. Paracetamol ter onderdrukking van 
koorts is daarom niet gewenst.  

 Wij vragen u om het aan de pedagogisch medewerker te melden, wanneer u uw kind paracetamol heeft 

gegeven voor de komst naar de opvang. Wanneer het is uitgewerkt, kan de koorts weer gaan 

stijgen/symptomen weer toenemen of kan er een koortsstuip optreden.  
Houd er rekening mee dat indien de paracetamol is uitgewerkt en uw kind te ziek is om op de opvang te 

blijven, wij u kunnen bellen om het kind te halen. 
 

Hoestdrank 

De zogenoemde hoestremmers (onderdrukkers) vallen onder de kalmeringsmiddelen en zorgen ervoor dat een 
kind dieper zal slapen dan gewoonlijk en oppervlakkiger zal ademen. Jonge kinderen lopen hierdoor een groter 

risico om te stoppen met ademen in hun slaap.  
We geven kinderen onder de 2 jaar geen hoestdrank, tenzij op voorschrift/advies van een huisarts of 

uitdrukkelijk verzoek van de ouders.  
 

Wij gebruiken  zelf ook zelfzorgmiddelen op de opvang 

We gebruiken in een aantal gevallen, enkele zelfzorgmiddelen, die we standaard in bezit hebben. Dit zijn: 

 Arniflor; bij botsen en stoten (blauwe plekken) 

 Calendula; voor verzorging van schaafwonden 

 Prikweg; bij wespen- en bijensteken 

 Sudocrème/zinkzalf; ter voorkoming van luieruitslag 

 Vaseline; bij schrale huid, of ter voorkoming hiervan bij koud of guur weer 

 Middel tegen zonnebrand; voordat we naar buiten gaan 
Als u hiertegen bezwaar heeft, verzoeken wij u dit door te geven aan de pedagogisch medewerker. 

 
Mijn kind heeft een medische handeling nodig 

De pedagogisch medewerkers zijn in principe niet bevoegd om medische handelingen uit te voeren. Dit betreft 

de in de wet BIG zogenoemde ‘voorbehouden handelingen’ (handelingen die zijn voorbehouden aan 
bevoegden): 

 Het geven van injecties (EpiPen/AnaPen) 

 Het verrichten van heelkundige handelingen 

http://www.kmnkindenco.nl/
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 Het inbrengen van een sonde (voor sondevoeding) 
 

Daarnaast zijn er risicovolle medische handelingen, zoals: 

 Het meten van de bloedsuikerspiegel 

 Een insulinepompje voor diabetes instellen 

 Sondevoeding toedienen via een reeds ingebrachte sonde 

Dit zijn medische handelingen die niet onder de voorbehouden handelingen vallen, maar waar wel risico’s aan 
verbonden zijn, mocht de handeling niet (goed) worden uitgevoerd. 

 
Dit betekent niet dat wij geen medische handelingen bij uw kind kunnen verrichten. In uitzonderlijke situaties 

kan de clustermanager namelijk in overleg met u en de pedagogisch medewerker beslissen dat een  
pedagogisch medewerker een dergelijke handeling kan/mag uitvoeren. Hieraan zijn echter voorwaarden 

verbonden: 

1. De pedagogisch medewerker vindt zichzelf bekwaam de handeling uit te voeren 
2. U ondertekent een aanvullende plaatsingsovereenkomst 

3. U geeft expliciet toestemming voor de (voorbehouden) medische handeling door genoemde pedagogisch 
medewerker en vult het betreffende toestemmingsformulier in: 

 In geval van een risicovolle handeling én voor de toediening van een EpiPen of AnaPen vult u de  

     Bevoegdheidsverklaring in. 

 In geval van de overige voorbehouden handelingen dient de Bekwaamheidsverklaring ondertekend te 

worden door een beroepsbeoefenaar die voor het verrichten van de handeling zelf wettelijk bevoegd is. 
U laat hiertoe de arts/verpleegkundige het formulier ‘Bekwaamheidsverklaring’ invullen en 

ondertekenen. 
 

Natuurlijk mag u te allen tijde zelf een medische handeling verrichten tijdens de opvang van uw kind of deze 

laten verrichten door een wijkverpleegkundige. 
 

Te uwer informatie 
Kind & Co (de clustermanager of de senior) is wettelijk verplicht (artikel 26 van de Wet Publieke Gezondheid) in 

ieder geval de volgende aandoeningen te melden bij de GGD: 

 Acute maag- en darmaandoeningen (diarree) 

 Hepatitis A en B (geelzucht en leverontsteking)  

 Huidaandoeningen (waaronder vlekjes) 

 Andere ernstige aandoeningen, zoals hersenvliesontsteking of longontsteking 
 

 


