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6.6   ZIEKTEBELEID VAN HET TUINHUIS 
 
 
De mening van ons kindercentrum is dat zieke kinderen thuis horen; daar kunnen ze 
alle zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben, zonder daar de andere kinderen 
mee tekort te doen. Onze ervaring is dat de koorts gedurende de dag vaak nog 
oploopt. 
 
Medicatie 
 
Kinderen kunnen medicijnen voorgeschreven krijgen door een huisarts of specialist. 
Dit zijn dus medicijnen die op recept voorgeschreven worden. Ouders mogen 
allerlei medicijnen aan hun kinderen toedienen. Als het kind deze medicijnen nodig 
heeft gedurende het verblijf op de opvang is het van belang dat de ouders hun 
“zeggenschap” over deze toediening overdragen aan de leidsters. Hierbij moet je 
denken aan pilletjes, drankjes en zalfjes. Om problemen te voorkomen en dit 
zorgvuldig te laten verlopen, is het goed om dit schriftelijk met elkaar overeen te 
komen. Ten eerste moet er door de organisatie een aantal aandachtspunten ter 
overweging genomen worden. Vervolgens moet, wanneer er besloten wordt dat de 
medicijnen gegeven worden, een “verklaring overeenkomst gebruik geneesmiddel” 
ingevuld worden. 
 
Soms vragen ouders ook om hun kind medicijnen toe te dienen die niet op recept 
verkregen zijn. Deze medicijnen hebben de ouders zelf bij een apotheek of drogist 
gekocht. Deze zelfzorgmiddelen kunnen echter minder onschuldig zijn dan men 
vaak denkt, wanneer je twijfelt overleg dan met je leidinggevende. 
 
Medisch handelen 
 
Eenvoudige handelingen 
In elk kinderdagverblijf zal van tijd tot tijd een medische handeling uitgevoerd 
moeten worden. Meestal gaat dit om “huis-tuin- en keukenhandelingen” zoals het 
verzorgen van schaafwondjes, verwijderen van pleisters en het toedienen van 
medicijnen anders dan injecties (pilletjes, zalfjes, drankjes, pufjes). 
Dit zijn de handelingen die zonder problemen door de leidsters uitgevoerd kunnen 
worden. Alle medewerkers zijn geschoold en het merendeel heeft een Kinder EHBO 
diploma. Daarnaast is er altijd een BHV-er aanwezig en een leidinggevende. Op 
iedere locatie is een EHBO trommel aanwezig. 
 
 
Het toedienen van paracetamol 
Op de locatie is paracetamol aanwezig voor  “noodgevallen”, met name in geval 
van hoge koorts. Indien het kind ziek wordt tijdens de opvang en opgehaald moet 
worden, kan in telefonisch overleg met de ouders en indien nodig paracetamol 
worden toegediend. 
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Ouders dienen wel (tijdens de intake bij aanvang van de opvang) op het 
intakeformulier kind-ouders gegevens getekend te hebben, dat zij akkoord gaan 
met het toedienen van paracetamol na telefonisch overleg  in voorkomende 
gevallen. Wanneer zij hier niet voor getekend hebben, zal er geen paracetamol 
worden toegediend. De paracetamol wordt alleen toegediend ter overbrugging, het 
kind moet alsnog opgehaald worden. 
 
Wanneer ouders niet getekend hebben en telefonisch niet direct bereikbaar zijn, 
zullen de leidsters in overleg met de leidinggevende bij noodgevallen (zeer hoge 
koorts met eventuele kans op een koortsstuip) de huisarts bellen en overleggen of 
paracetamol toegediend moet worden. 
 
Paracetamol mag wel gedurende de opvang gegeven worden als pijnbestrijding bij 
bijvoorbeeld doorkomende tanden. Ouders dienen dan zelf de paracetamol van huis 
mee te nemen en moet wederom het  toedienen medicijn formulier ingevuld en 
getekend worden. 
 
 
Wanneer is een kind ziek? 
De belangrijkste richtlijn is dat wij uitgaan van het welbevinden van de kinderen 
en dat is als een kind mee kan doen met het dagprogramma van de groep. 
 
Wanneer moet een ziek kind worden opgehaald? 
Als het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen. 
Als de verzorging te intensief is voor de leidsters 
Als het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt 
 
Hoe handelen wij als een leidster constateert dat een kind ziek is? 
Na overleg met een collega, wordt er besloten of een kind ziek is en hoe te 
handelen.  
Hierna volgt er overleg met de ouders; soms moet een kind naar huis en soms kan 
het nog wel blijven, maar informeren we de ouders alleen hoe het met hun kind is 
en wat ons idee hierover is.  
Als een kind ziek naar huis moet, dit na overleg met de leidinggevende moet hij/zij 
binnen een uur opgehaald worden. 
Indien dit verzoek wordt verzuimd, is dit Uw beslissing en verantwoordelijkheid. 
 
Bij constatering van een aanwezige besmettelijke ziekte wordt er op de deur bij de 
inkomsthal een opvallende mededeling van deze ziekte vermeld. 
Indien deze infectieziekte ( met name rode hond, vijfde ziekte en 
waterpokken)voor een ongeboren kind een verhoogd risico kan ontstaan, word deze 
melding met nadruk aangegeven! 
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In acute of levensbedreigende situaties brengen we eerst het kind in veiligheid. 

Ons contact persoon is dokter Kallan tel nr: 0172-212038 
 
Bij onbereikbaarheid wordt de ambulance ingeschakeld. 
Voorbeelden van dergelijke gevallen zijn: 

- een kind dat het plotseling benauwt krijgt 
- een kind met plotselinge hoge koorts 
- ongevallen 

De groepsleidster blijft bij het zieke kind, de naaste groepsleidster belt de arts, en 
zorgt voor de achterblijvende kinderen. 
De overige kinderen worden naast hun leidster opgevangen door andere groepen. 
Ook proberen wij op dat moment een inval leidster te bereiken. 
Wij hopen dat ouders beseffen dat wij met een groep kinderen werken en er voor 
zijn om een hele groep goed en veilig te laten functioneren. 
 
 
 
Tenslotte kunt u altijd voor vragen, overleg of uitleg van bepaalde ziektes 
terecht bij GGD Hollands Midden tel 0182-545650.  

Een beknopt verslag van de meest voorkomende ziektes beschreven uit de GGD 
ziekte en Hygiëne map. 
Let op!! in de GGD map worden meerdere ziektes besproken 
Deze map ligt altijd ter inzage in de inkomsthal. 
 

Hierna komen de meest voorkomende ziektes aan bod. 
 
Diaree; 
Dit betekent dat het kind minstens 4 keer per dag waterdunne ontlasting heeft. 
Zit er bloed bij dan moet de arts gewaarschuwd worden. 
Laat het kind extra drinken. 
Beleid: het kind kan komen mits aan het dagprogramma kan worden meegedraaid, 
bij bloederige diaree en bij een epidemie (1/3 van de groep binnen 1 week) wordt 
uw kind geweerd. Uiteraard worden de nodige hygiënische maatregelen genomen. 
Melding GGD: indien een derde van een groep binnen één week diaree heeft. 
 
Hoofdluis; 
Dit zijn kleine, grauwe beestjes van 3 millimeter, de eitjes kleven vast in het haar. 
Beleid: Kinderen met hoofdluis moeten direct behandeld worden met een 
bestrijding middel, indien problemen bij bestrijding, kunt u om advies vragen bij 
de GGD 
Alleen goed behandelde kinderen kunnen naar het kindercentrum komen. 
 
Kinkhoest; 
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Kinkhoest begint met de verschijnselen van verkoudheid, na enkele weken ontstaan 
hoestaanvallen gevolgd door een gierende ademhaling. 
Kind krijgt het benauwd en braakverschijnselen. 
Zuigelingen lopen extra gevaar, omdat ze nog niet voldoende afweer hebben. 
Beleid: Kinkhoest wordt vermeld op het mededelingen bord, kinderen worden niet 
geweerd mits uw kind deel kan nemen aan het dagprogramma. 
Melding GGD: overleg over het waarschuwen naar ouders. 
 
Koortslip; 
Blaasjes rond de neus en mond die vocht bevatten, en is zeer besmettelijk. 
Beleid: Wanneer er vochtige blaasjes aanwezig zijn, graag indien mogelijk 
afdekken kinderen worden niet geweerd, let op besmetting. Uiteraard worden de 
nodige hygiënische maatregelen genomen. 
 
Krentenbaard; 
Een oppervlakkige infectie van de huid rond de neus en de mond, veroorzaakt door 
een bacterie. Het begint met een blaasje, dat openbarst en een honinggele korst 
geeft. Geadviseerd wordt om naar de huisarts te gaan voor behandeling. 
Beleid: Indien de blaasjes nog niet opgedroogd zijn, graag indien mogelijk 
afdekken, kinderen worden niet geweerd, let op besmetting. Uiteraard worden de 
nodige hygiënische maatregelen genomen. 
Melding GGD: indien er binnen twee weken twee of meerdere gevallen zijn. 
 
 
 
 
Mazelen; 
Een besmettelijke infectie ziekte door een virus. 
Hoge koorts, rode ogen, rode vlekken eerst in de mond en achter de oren, daarna 
over de rest van het lichaam 
Na de ziekte is men immuun.  
Beleid: zeer besmettelijk, kan komen wanneer uw kind deel kan nemen aan het 
dagprogramma. 
Melding GGD 
 
Oogontsteking; 
Word veroorzaakt door besmettelijk virus of bacterie, meestal na gevolg van 
verkoudheid. 
Beleid: uw kind kan komen, let op hygiëne. Uiteraard worden de nodige 
hygiënische maatregelen genomen 
Geen melding GGD. 
 
Oorontsteking; 
Infectie aan het middenoor door bacterie of virus, bij loopoor is het trommelvlies 
kapot gegaan (besmettelijk) 
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Beleid: uw kind kan komen, let op hygiëne. Uiteraard worden de nodige 
hygiënische maatregelen genomen. 
Geen melding GGD. 
 
Roodvonk; 
Bacterie afkomstig uit neus en keelholte. Verschijnselen: hoge koorts, keelpijn 
hoofdpijn, braken tong beslagen daarna erg rood met puntjes, puntvormige rode 
vlekjes, vooral inde nek, op de borst, onder oksels ellebogen, liezen, en dijbenen. 
Beleid: uw kind kan komen mits de GGD anders vermeldt, let op hygiëne. Uiteraard 
worden de nodige hygiënische maatregelen genomen. 
Melding GGD: indien er binnen twee weken twee of meerdere gevallen zijn. 
 
 
Rode Hond; 
Ook wel Rubella genoemd. Rode Hond wordt veroorzaakt door een virus en de 
besmetting vindt plaats van mens tot mens door hoesten, niezen of direct  contact 
(kussen). 
Via de placenta kan het virus het ongeboren kind besmetten. De incubatietijd is 
gemiddeld 14 tot 16 dagen. Rode Hond is besmettelijk van 1 week voor het 
uitbreken van de uitslag tot 2 weken erna. 
Beleid: Uw kind mag pas weer komen na de 2 weken na het uitbreken van de 
uitslag 
Melding GGD: Altijd melden bij de GGD. Voor kinderen een vervelende ziekte maar 
een infectie tijdens de zwangerschap eindigt meestal in een miskraam. 
 
 
 
Vijfde ziekte; 
Humaan parvo virus, lichte koorts rode vlekken beginnend bij gezicht. 
Beleid: uw kind kan komen mits de GGD anders vermeldt, let op hygiëne. Uiteraard 
worden de nodige hygiënische maatregelen genomen. 
Melding GGD: Altijd melden bij de GGD. Voor kinderen een onschuldige ziekte 
maar infectie in de eerste helft van de zwangerschap vergroot het risico van een 
miskraam. 
 
De zesde ziekte; 
Onschuldig virus tussen de 6 maanden en de drie jaar 
Verschijnselen: hoge koorts en kleine vlekjes. 
Beleid: uw kind kan komen mits de GGD anders vermeldt, let op hygiëne. Uiteraard 
worden de nodige hygiënische maatregelen genomen. 
Melding GGD: Bij 2 a 3 meldingen binnen twee weken melden bij GGD 
 
Waterpokken; 
Virus begint met lichte koorts, hoesten en hoofdpijn. Na twee dagen ontstaan 
blaasjes die erg jeuken en besmettelijk zijn, tevens via zwevende vochtdruppels 
afkomstig via neus en keelholte. 
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Voor zwangere en ongeboren kinderen kan dit zeer gevaarlijk zijn  
Wij melden dit op het mededelingen bord! 
Beleid: uw kind kan komen, let op hygiëne. Uiteraard worden de nodige 
hygiënische maatregelen genomen. 
Geen melding GGD 
 
Wij hopen hiermee meer inzicht te hebben gegeven, en bedanken U voor uw 
leestijd.  
 
Het tuinhuis team 
 
U kunt altijd voor vragen of overleg terecht bij: GGD Hollands Midden             
tel: 0182-545650 

 
 


