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Inleiding 

Binnen de kinderopvang geldt de regel dat zieke kinderen de kinderopvang niet kunnen 
bezoeken. Enerzijds omdat de kinderopvang daar niet (voldoende) voor toegerust is en 
omdat het in een aantal gevallen in verband met infectiegevaar, overdracht of 
besmettingsgevaar is uitgesloten dat een kind de kinderopvangvestiging bezoekt. 
Anderzijds omdat we mogen veronderstellen dat kinderen wanneer ze ziek zijn of zich 
ziek voelen, zich waarschijnlijk thuis het beste op hun gemak voelen. 
 

Zieke kinderen in het kinderdagverblijf: 
Een ziek kind kan beter thuis blijven als het erg ziek is of de rest van de groep kan 
aansteken. Een kind met hoge koorts dat veel overgeeft (met pijn) heeft rust, verzorging 
en extra aandacht nodig. Een kind met lichte ziekteverschijnselen zoals een snotneus of 
huiduitslag kan wel meedoen in de groep. Het is belangrijk om te weten of het kind op de 
groep kan blijven of dat u de ouders of arts moet waarschuwen.  
 

Let op de volgende punten bij de gezondheid van een kind: 
Als je twijfelt, is het goed om het kind te observeren  

� 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? 
� Gaat het naar de wc en wat is het resultaat?  
�  Wil het kind steeds liggen of slaapt het meer dan anders?  
� Klaagt het kind over pijn?  
�  Speelt het kind zoals je van hem of haar gewend bent?  
�  Praat het kind zoals je gewend bent?  
� Reageert het kind op wat je zegt of doet?  
�  Voelt het kind warm aan?  

 

Niet elke gedragsverandering wordt door ziekte veroorzaakt en het is ook niet de 
bedoeling dat je als medewerker een diagnose gaat stellen. Het gaat erom dat je kunt 
beslissen of het kind op de groep kan blijven, of je de ouders moet waarschuwen, of dat 
je misschien zelfs direct een arts moet inschakelen. 
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Kan het kind op de kinderopvang blijven: 

De beslissing of een kind al dan niet in de groep kan blijven wordt in principe genomen 
door de directie. Het belang van het zieke kind staat hierbij voorop, maar er moet ook 
rekening worden gehouden met het belang van de andere kinderen en de leidsters. Een 
kind dat zich ziek voelt en niet met het normale dagprogramma mee kan doen, kan beter 
niet op het kinderdagverblijf blijven. Er zijn op een kinderdagverblijf nauwelijks 
mogelijkheden om aan een ziek kind de noodzakelijke extra aandacht te geven. Ook de 
belasting voor de medewerkers kan een reden zijn om het kind te laten ophalen. Als een 
kind met diarree zich verder wel goed lijkt te voelen maar elk uur compleet verschoond 
moet worden inclusief bad en schone kleren, geeft dit medewerkers zoveel extra werk 
dat het normale programma voor andere kinderen in het gedrang komt. Daarnaast 
speelt hier de besmetting van andere kinderen een belangrijke rol. Tot slot kan bij 
besmettelijke ziekten de bescherming van de gezondheid van groepsgenoten een reden 
zijn om het kind niet toe te laten 

Wanneer waarschuwt kinderopvang de ouders? 
Neem contact op met de ouders als een kind er niet goed uit ziet of zich niet lekker voelt. 
Niet elke gedragsverandering wordt door een ziekte veroorzaakt. Soms kan de ouder 
uitleggen waarom het kind zich zo gedraagt, bijvoorbeeld omdat het kind de vorige 
avond laat is gaan slapen. Als u denkt dat het kind opgehaald moet worden, beslist u met 
de ouders wat er gedaan kan worden tot zij het kind komen ophalen.  

Wanneer schakelt u de huisarts in?  
Normaal gesproken nemen de ouders van het kind contact op met de huisarts. Van te 
voren wordt er duidelijke afspraken gemaakt over wie er contact opneemt met de arts, 
wie bij de groep blijft en wie met het zieke kind meegaat. Alleen bij dringend gevaar, 
neemt kinderopvang De Dolfijntjes contact op met de ouders met de volgende gevallen: 

 

� 38,5°C Graden koorts 
� het kind het plotseling benauwd krijgt;  
�  het kind bewusteloos raakt of niet meer reageert;  
�  het kind plotseling hoge koorts krijgt; 
�  het kind plotseling ernstig ziek wordt; 
�  ernstige ongevallen gebeuren.  
� Continu huilerig, hangerigheid of lusteloosheid  
�  Diarree 
�  Ontstoken oren of ogen waaruit blijkt dat er vuil uit vloeit 
� Hoewel geen ziekte: hoofdluis  
� Besmettelijk ziektes als waterpokken, mazelen, roodvonk, rode hond, bof. 
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� 1. Als het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen.  
� 2. Als de verzorging te intensief is voor de medewerkers.  
� 3. Als het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt.  

 

 

Geen arts bereikbaar?  
� bel 112 voor een ambulance;  
�  beschrijf duidelijk de situatie; 
� vermeld het adres en naam van het kindercentrum  
�  vraag om advies wat u in de tussentijd moet doen.  

 

Afspraken met de ouders over het ziektebeleid  

De ouders informeren over de afspraken en de omgang met zieke kinderen op het 
kinderdagverblijf  De Dolfijntjes. Ook bespreken wij de afspraken met betrekking tot het 
ziektebeleid. Ook tijdens het intake gesprek zullen wij het hier over hebben en geven wij 
de informatie schriftelijk mee aan de ouders. 

 

Afspraken over het beleid bij ziekte van het kind:  
� De werkwijze van het afmelden van een ziek kind door de ouders.  
� De redenen voor het kindercentrum om een ziek kind te laten ophalen. 

 
 

 Beleid bij besmettelijke ziekten  
� Ouders melden besmettelijke ziekten van hun kind bij de leiding. 
� De leiding overlegt zo nodig met de GGD, afdeling infectieziektebestrijding.  
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De GGD geeft onder meer advies over:  
� Het wel of niet weren van een kind.  
� Maatregelen om verspreiding te beperken. 
� Ouders van andere kinderen informeren over de ziekte, zodat zij kunnen 

opletten op de verschijnselen.  
�  Overige kinderen uit voorzorg medicijnen of vaccin geven. Vaak zijn er geen 

bijzondere maatregelen noodzakelijk. 
  

 

Gezondheid van andere kinderen  
Bij sommige infectieziekten − die ernstig kunnen zijn − mag het zieke kind niet naar het 
kindercentrum komen om zo de groep en de beroepskrachten te beschermen. Het 
tijdelijk niet toelaten van een kind wordt ‘wering’ genoemd. Bij de hieronder beschreven 
ziektebeelden wordt vermeld wanneer wering noodzakelijk is.  
 

 

Kinderen met een chronische ziekte of afweerstoornis  
Sommige kinderen hebben een bepaalde afweerstoornis waardoor zij vatbaarder zijn 
voor ziektes. Indien het kindercentrum hiervan op de hoogte is kunnen zij de ouders 
informeren wanneer er een infectieziekte heerst. 
 

 

Risico’s voor beroepskrachten  
Sommige infectieziekten kunnen ook gevaarlijk zijn voor zwangeren. De arbodienst kan 
hier advies over geven. Maak met de arbodienst afspraken over beroepskrachten die 
zwanger zijn of willen worden. 
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Wanneer schakelt u de GGD in?  

Is er misschien een besmettelijke ziekte op het kindercentrum? Overleg dan met de 
afdeling infectieziektebestrijding van de GGD. De GGD geeft informatie over wat je kunt 
of moet doen. Soms neemt de GGD contact op met de ouders en (met toestemming van 
de ouders) met de behandelende arts. De GGD kan voor een informatiebrief zorgen die 
het kindercentrum uitdeelt aan de andere ouders. 

 

Wettelijke verplichte melding van infectieziekten (Art. 26 WPG):  
Wanneer er een ongewoon aantal kinderen en medewerkers met een bepaalde ziekte in 
een kindercentrum komen moet dit volgens artikel 26 van de Wet publieke gezondheid 
gemeld worden bij de GGD. Als er een infectieziekte voorkomt in het kindercentrum 
moeten er bepaalde stappen genomen worden. Hoe sneller er wordt gehandeld, hoe 
kleiner de kans is dat anderen ziek worden.  

 

Voor het goed en snel handelen, gelden de volgende normen: 

� Meld binnen één werkdag de meldingsplichtige infectieziekte bij de lokale GGD. 
�  Meld ziektes bij: 
� Acute maag- en darmaandoeningen; 
�  Geelzucht; o huidaandoeningen; 
�  Andere ernstige aandoeningen zoals hersenvliesontsteking of meerdere 

gevallen van longontsteking in korte tijd.  
 
 

Verzamel de volgende gegevens:  
� naam, geslacht, geboortedatum, adres; 
�  de klacht, beloop en ernst;  
�  eventuele besmettingen of oorzaak. 
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Besmettelijke ziekten  
� Ouders melden besmettelijke ziekten van hun kind bij de leiding.  
�  De leiding overlegt zo nodig met de GGD. De GGD wint met toestemming van de 

ouders eventueel informatie in bij de huisarts.  
�  De GGD adviseert maatregelen afhankelijk van de ziekte:  
�  Zieke kind behandelen om verspreiding van de ziekte tegen te gaan.  
�  Ouders van andere kinderen informeren over de ziekte, zodat zij alert kunnen 

zijn op verschijnselen.  
�  Overige kinderen uit voorzorg medicijnen geven of vaccineren. Vaak zijn er geen 

bijzondere maatregelen noodzakelijk. 

 

Wettelijk verplichte melding van infectieziekten  
De directie van Kinderopvangen De Dolfijntjes  zijn op grond van artikel 7 van de 
Infectieziektewet verplicht om het verhoogd voorkomen van een aantal aandoeningen 
die vermoedelijke besmettelijk zijn te melden bij de GGD. De GGD zal na een dergelijke 
melding onderzoeken waardoor de aandoening wordt veroorzaakt en of maatregelen 
genomen moeten worden om verspreiding van de ziekte tegen te gaan. 

 
Het gaat om de volgende aandoeningen:  

� Diarree melden indien meer dan een derde deel van de groep in één week 
klachten heeft.  

�  Geelzucht melden bij één geval.  
� Huiduitslag (vlekjes) melden bij twee of meer gevallen binnen twee weken in 

dezelfde groep. 
� Schurft melden bij drie gevallen in dezelfde groep. 
�  Andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard: denk hierbij 

aan meerder gevallen van bijvoorbeeld longontsteking of hersenvliesontsteking 
in korte tijd.  

EHBO doos  

Deze wordt twee keer per jaar gecontroleerd en zo nodig aangevuld. 

Ongevallen  

Bij ongevallen wordt indien nodig de hulp van de EHBO ingeroepen. Na het verlenen van 
de noodzakelijk hulpverlening vult de medewerker een ongevallenformulier in.  
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Bij ernstige ongevallen worden ouders direct op de hoogte gesteld. “Ongevalletjes” 
worden bij de overdracht gemeld. 
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