ZIEKTEBELEID voor ouders van KINDEROPVANG MAMALOE
In samenspraak met de oudercommissie en de leiding, heeft kinderopvang Mamaloe een ziektebeleid opgesteld
waaraan zowel ouders als leiding houvast hebben hoe te handelen in geval van zieke kinderen.
We hopen dat het zo duidelijk is omschreven dat iedereen het in de praktijk kan brengen. Zijn er toch nog
onduidelijkheden of vragen dan kunt U daarvoor contact op nemen met het locatiehoofd.
Wanneer er sprake is van een pandemie, zullen de instructies van de overheid worden opgevolgd.
Sinds de Covid-19 pandemie blijven voor iedereen in ieder geval de volgende basisadviezen van toepassing:

Richtlijnen voor de ouder(s)/verzorger(s) bij zieke kinderen.
Ziek worden voorafgaand aan een opvangdag.
Door onderstaande vragen eerlijk en realistisch te beantwoorden, kan bepaald worden of het kind naar de opvang
kan of niet.
A. Heeft het kind nu of de 6 uur voorafgaand aan het voorgenomen brengtijdstip een hogere koorts dan 38,5
graden, dan kan het kind niet naar de opvang. Dit geldt ook indien de te hoge koorts tijdelijk onderdrukt is door
paracetamol of i.d..
Zo niet, ga dan naar vraagstelling B.
B. Vertoont het kind duidelijk lichamelijk afwijkende kenmerken (zoals vlekken, uitslag, overgeven, diarree)
dan moet afgewogen worden of het kind wel of niet naar de opvang kan.
• Indien het vermoeden bestaat dat het kind besmettelijk is voor andere kinderen, dan blijft het kind in principe
thuis.
• Bij uitslag door waterpokken, mag het kind de opvang weer bezoeken, wanneer de blaasjes zijn ingedroogd
of onder de kleding zitten. Bij uitslag als gevolg van de 5e en 6e ziekte kan het kind gewoon de opvang
bezoeken.
• Bij een loopoor, ontstoken ogen of een open koortslip raden wij de ouder(s)/verzorger(s) aan contact op te
nemen met de huisarts voor overleg. Wanneer die meent dat het besmettelijk is, kan het kind niet zonder
overleg met de groepsleiding naar de opvang komen.
• Bij verkoudheid kan het kind gewoon naar de opvang. Thuisblijven is alleen noodzakelijk indien het kind
kenmerken vertoont zoals hierboven en –onder beschreven.
• Bij aanhoudende ernstige diarree kan het kind niet naar de opvang.
• Bij aanhoudend overgeven kan het kind niet naar de opvang.
• Bij constatering van hoofdluis kan het kind na behandeling met daarvoor bestemde middelen en na overleg
met de leiding gewoon naar de opvang.
Ga door met vraagstelling C.
C. Vertoont het kind afwijkend gedrag (hangerig, huilerig, veel slaap nodig, astmatisch etc.)
• Dan is het in het belang van het kind om dit bij het brengen aan de leiding door te geven, zodat zij de observatie
voort kunnen zetten en bij verergering van klachten overleg met de ouder(s) / verzorger(s) kunnen hebben om
te beslissen of het kind al dan niet op de opvang kan blijven.
Ga door met vraagstelling D.
Pagina 1 van 3

K.H. 9.5.7/01-09-2022

ZIEKTEBELEID voor ouders van KINDEROPVANG MAMALOE
D. Wordt er een andere signalering geconstateerd (pijn, het klagen over buik- en/of
hoofdpijn, eet- en/of drinkproblemen etc.)?
• Dan is het in het belang van het kind om dit bij het brengen aan de leiding door te geven, zodat zij de observatie
voort kunnen zetten en bij verergering van de klachten overleg met de ouder(s)/verzorger(s) kunnen hebben
om te beslissen of het kind op de opvang kan blijven.
Ziek worden tijdens het verblijf op Mamaloe.
Voor het ziek worden (of het krijgen van een ongeluk(je)) gelden dezelfde richtlijnen als hierboven beschreven .
Indien geconstateerd wordt dat een kind wel een beetje ziek is geworden, maar er, vanwege de beschreven
richtlijnen geen reden is het kind naar huis te sturen, dan zal de leiding in ieder geval wel de ouder(s)/verzorger(s)
informeren en overleggen over de situatie.
Indien geconstateerd wordt dat een kind zo ziek is geworden, dat het gewenst is, vanwege de beschreven
richtlijnen, dat het kind naar huis gaat, dan zal de leiding zo snel mogelijk de ouder(s)/verzorger(s) informeren over
de situatie. De ouder(s)/verzorger(s) hebben in dit geval de plicht om er voor te zorgen dat het kind, zo snel als
redelijkerwijs mogelijk is wordt opgehaald.
In geval van een ongeluk(je) of een plotseling optredende ziekte waar direct medische hulp bij vereist is, zal de
opvang, als eerst verantwoordelijke in de situatie, direct handelen in het belang van het kind. Bij voorkeur vooraf in
overleg met de ouder(s)/verzorger(s). In ieder geval zullen daarna de ouder(s)/verzorger(s) zo snel mogelijk worden
geïnformeerd, en wordt er verder overleg gepleegd.
De opvang zal (behalve in zoals boven beschreven acute situaties) nooit zelfstandig overgaan tot het toedienen
van medicijnen, zonder voorafgaand overleg met de ouder(s)/verzorger(s).
(dus ook bijvoorbeeld geen paracetamol)
Wanneer kinderen in ieder geval niet mogen komen.
Bij de volgende aandoeningen, mogen de kinderen niet naar de opvang komen;
- bof
- hersenvliesontsteking
- ernstige diarree
- krentenbaard
- geelzucht
- RS-virus
- koorts hoger dan 38.5 C
- bij beginnende waterpokken
- kinkhoest
- roodvonk
- mazelen
- rode hond
- hand-voet-mondziekte
Daarnaast zijn er een aantal infectieziekten die veroorzaakt worden door verschillende soorten virussen en die
besmettelijk zijn. Zo zijn er verkoudheid (hoesten, niezen, snotneuzen), darmklachten, ontstoken ogen, ontstoken
oren etc. Bij deze ziekten hangt het van de situatie af, hoe te handelen.
Medicijngebruik
Wanneer kinderen op de opvang medicijnen op doktersvoorschrift moeten gebruiken, brengen de
ouder(s)/verzorger(s) deze zelf mee. Zij geven de leiding instructies en bevestigen deze door het invullen van het
formulier medicijngebruik (dit formulier kunt u vinden op onze website )
Dit formulier wordt door zowel één van de ouder(s)/verzorger(s) als een ped. medewerker ondertekend. Het
formulier wordt door de ped. medewerker bewaard, tezamen met de medicijnen in de medicijnbak. Wanneer het
niet meer van toepassing is, wordt het bewaard in het kinddossier.
LET OP: Op de opvang mag er nooit meer dan 1 week voorraad aan medicijnen worden bewaard. Onze
medewerkers zullen dit dan ook mee terug naar huis geven.
De medicijnen worden buiten bereik van de kinderen in de opvang opgeborgen.
Pagina 2 van 3

K.H. 9.5.7/01-09-2022

ZIEKTEBELEID voor ouders van KINDEROPVANG MAMALOE
Ongevallenregistratie
In iedere groep wordt een ongevallenregistratieformulier ingevuld, wanneer zich een (bijna) ongeluk voordoet.
Deze formulieren worden ieder kwartaal bij het locatiehoofd ingeleverd en verwerkt. Indien nodig worden er
maatregelen genomen ter bevordering van de veiligheid.
Ouders worden persoonlijk tijdens het ophalen over het voorval geïnformeerd.
Inentingen
Van alle kinderen wordt geregistreerd of zij wel of niet het Rijksvaccinatie programma volgen. Wanneer er op een
groep minder dan 95 % van de kinderen ingeënt zijn, zal dit door het locatiehoofd aan de ouders bekend worden
gemaakt.
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