Protocol Zieke kinderen
Inleiding
Zieke kinderen kunnen de kinderopvang niet bezoeken. Maar wanneer is een kind ziek? In
dit protocol wordt uitgelegd hoe met zieke kinderen wordt omgegaan.
Een ziek kind kan in het algemeen beter thuis blijven als het erg ziek is of de rest van de
groep kan aansteken. Een kind met koorts (boven 38 graden Celsius), dat veel overgeeft of
aanhoudende pijn heeft, heeft rust, verzorging en extra aandacht (één-op-één-begeleiding)
nodig.
Een kind met lichte ziekteverschijnselen zoals een snotneus of huiduitslag kan wel meedoen
in de groep, tenzij GGD of RIVM anders adviseert. Wondjes waar pus of vocht uit komt,
dekken we om hygiënische redenen af met een verbandje of een pleister.
Bij koorts maken we de opmerking dat dit zeer kind afhankelijk is. Het ene kind voelt zich
met een lichaamstemperatuur van 38 graden Celsius niet lekker, terwijl een ander kind bij
een lichaamstemperatuur van 39 graden Celsius nog lekker aan het spelen is. Bij het bekijken
of een kind op de opvang mag blijven of kan komen, wordt in eerste instantie uitgegaan van
de lichaamstemperatuur, maar wordt ook gekeken naar het kind zelf. Ons uitgangspunt is
dat kinderen met een temperatuur boven de 38 graden Celsius opgehaald moeten worden.
Wanneer we merken dat het welzijn van het zieke kind in geding komt vanwege het
verblijven in groepsverband, zullen we ook contact met de ouders/verzorgers opnemen.
Thuis kan een ziek kind de aandacht en rust krijgen die het nodig heeft om beter te worden.
Het kan natuurlijk zo zijn, dat een kind verder nergens last van heeft. Dan is het verstandig in
overleg met de leidinggevende te kijken of het kind toch kan blijven.
Besmettelijke ziekten
Bij besmettelijke ziekte wordt de regel gehanteerd dat een kind naar de opvang kan komen
om dat de besmettingsperiode al is geweest voor uiting van de ziekteverschijnselen. Er zijn
echter twee uitzonderingssituaties hierop:
1. als het kind bij binnenkomst al ziekteverschijnselen toont, zoals koorts of andere
symptomen dat het kind niet lekker is.
2. Als er veel grote blaasjes met vocht zitten waardoor de hygiëne in het geding komt.
De pm’ers bepalen met de ouder in overleg wat op dat moment het best is voor het kind en
de andere kinderen.
Ziek worden tijdens de opvang
Indien een kind ziek wordt tijdens het verblijf op de groep wordt door de pm’er in de
overdracht de symptomen, de temperatuur, de datum en het tijdstip genoteerd. Ook wordt
de lichaamstemperatuur van het zieke kind gemeten middels het oor. Wanneer een
thermometer wordt gebruikt, wordt dit altijd gedaan met een wegwerphoesje. Vervolgens
worden de ouders op de hoogte gebracht en verzocht om hun kind op te (laten) halen.
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Indien er een besmettelijke ziekte onder de kinderen heerst, worden alle ouders daarvan op
de hoogte gebracht via een mededeling in de hal of op de deur van de groep. Bij twijfel over
het ziektebeeld en/of symptomen wordt de huisarts van het kind telefonisch geraadpleegd.
Wanneer het niet duidelijk is hoe besmettelijk de ziekte is, kan de GGD geraadpleegd
worden door de pm’er.
Onderstaande richtlijnen zijn aanleiding voor een pm’er om de ouders te bellen:
Gedrag
Lichamelijke kenmerken
Andere signalen
Lichaamstemperatuur boven de 38 graden Celsius

