ZIEKTEBELEID KINDEROPVANG DE REGENBOOG
Kinderen in de kinderopvang kunnen ziek worden. Kinderopvang de Regenboog heeft een
ziektebeleid opgesteld, waarin afspraken staan over hoe wij omgaan met kinderen die
ziek zijn of worden.
Als uw kind ziek is, kan het niet worden opgevangen bij de Regenboog. Met het oog op
besmettingsgevaar voor andere kinderen en (zwangere)ouders, verzoeken wij u dit zo
snel mogelijk aan ons te melden, indien mogelijk met de aard van de ziekte. Ziek zijn is
een relatief begrip. Omdat dit heel vervelend is voor uw kind maar ook voor u als
ouder(s) zullen wij hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het belang van het zieke kind staat
bij ons altijd voorop. Daarnaast willen we ook rekening houden met de veiligheid van de
andere kinderen en de medewerkers zelf.
Wanneer is uw kind ziek?
Ziekte kan zich op verschillende manieren uiten. Soms zijn er zichtbare symptomen die
duiden op een (besmettelijke) ziekte. Een kind kan hangerig en huilerig zijn of klagen
over pijn. Daarnaast kan een kind koorts (38,5ºC of meer) hebben. Als er een bepaalde
besmettelijke ziekte heerst, zullen wij dit in alle openheid kenbaar maken, via een
document op de deur. Ouders worden ook door de medewerkers op de hoogte gehouden
van verdere ontwikkelingen.
Wanneer moet een ziek kind opgehaald worden?
Als een pedagogisch medewerker belt dat uw kind ziek is en niet in staat is om in de
groep te functioneren, dan verwachten wij dat u uw kind binnen een uur ophaalt. Zij
handelt in het belang van uw kind en haar groep!
Wij gebruiken het advies van het Landelijk Centrum voor Veiligheid en Hygiëne (RIVM)
bij het vaststellen of een kind tijdens ziekte al dan niet bij de opvang kan komen of
blijven. Medewerkers zullen zorgvuldig kijken naar de situatie van elk individueel kind en
zo nodig overleggen met ouders.
Uw kind kan niet opgevangen worden als:
- Uw kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen.
- De verzorging te intensief is voor de medewerkers (onevenredige aandacht).
- Het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt.
- Uw kind koorts heeft boven de 38,5ºC.
Als uw kind gedurende de opvangdag koorts krijgt boven de 38,5ºC, vragen wij u om uw
kind op te komen halen.
Wanneer mag uw kind weer naar de Regenboog?
Uw kind moet 24 uur koortsvrij zijn wanneer hij/zij het kinderdagverblijf weer mag
bezoeken. Uitzondering hierop is verhoging/ koorts na inentingen. Het 24-uurs koortsvrij
beleid wordt gehanteerd in verband met mogelijk besmettingsgevaar bij nog niet
zichtbare ziekten, maar ook omdat kinderen moeten herstellen van de hoge
lichaamstemperatuur. Ervaring leert ons dat koorts sneller en heviger terugkomt
wanneer kinderen zich te snel weer inspannen. Een dag op het kinderdagverblijf is vaak
intensiever dan een dag thuis. Deze regel hanteren wij in het belang van uw kind.
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Toedienen medicatie
De Regenboog is terughoudend met het toedienen van koortsverlagende medicatie en
pijnstillers. We geven alleen medicatie die het kind thuis al eerder heeft gekregen en
gaan ervan uit dat u medicatie zoveel mogelijk thuis geeft. Als u wilt dat uw kind
medicijnen gebruikt, geeft u deze met (een kopie) van de bijsluiter en een ingevuld
formulier “verklaring medicijnverstrekking” aan de medewerker. Dit formulier is te
verkrijgen bij de pedagogisch medewerker op de groep. Alleen medicatie met
geregistreerde bijsluiter in originele verpakking nemen we aan. We controleren de
geldige houdbaarheidsdatum en bruikbaarheidstermijn. Indien nodig vragen we (met uw
toestemming) informatie bij arts/apotheek aan. Dit geldt ook voor homeopathische
middelen.
Paracetamol wordt veel gebruikt bij kleine kinderen, o.a. bij het doorkomen van tanden
en kiezen (al dan niet met koorts), na een inenting of bij pijn of koorts zonder directe
aanleiding. Op advies van de GGD wordt door de pedagogisch medewerkers geen
paracetamol toegediend. Koorts heeft namelijk altijd een oorzaak, die vaak niet direct
aan te tonen is. Stel dat het kind ernstig ziek wordt en de koorts is onderdrukt met
paracetamol, kan het kinderdagverblijf aansprakelijk worden gesteld. Om dat te
voorkomen, wordt paracetamol alleen op doktersvoorschrift gegeven. Het is ouders niet
toegestaan om gedurende de dag op het kinderdagverblijf zelf het kind paracetamol
(tablet of zetpil) te geven om het kind op het kinderdagverblijf te kunnen laten.
Breng uw zieke kind niet naar de Regenboog met een zetpil, paracetamol of iets
dergelijks. De pil zorgt ervoor dat de koorts en pijn tijdelijk verdwijnt, maar neemt niet
de oorzaak weg. Ook onderdrukt het de symptomen waardoor het kind koorts heeft.
Zodra de pil is uitgewerkt is de koorts of pijn weer terug en wordt u alsnog verzocht uw
kind op te halen.
Wanneer uw kind eens koortsstuipen heeft gehad dan geven wij het (na ondertekening
van de verklaring medicijnverstrekking) een zetpil als het koorts heeft. De pedagogisch
medewerker zal hierna contact met u opnemen om te overleggen of uw kind op het
kinderdagverblijf kan blijven of dat u uw kind op komt halen.
Pedagogisch medewerkers mogen een verzoek tot het geven van medicatie weigeren.
Onze medewerkers zijn beperkt bevoegd voor medische handelingen.
Toelating van ongevaccineerde kinderen
In Nederland is deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma niet wettelijk verplicht. Er
zijn ouders die bijvoorbeeld vanwege hun levensbeschouwing besluiten om hun kinderen
niet te laten vaccineren. Dit is met name een risico voor het ongevaccineerde kind zelf,
dit is niet beschermd als het met de veroorzakers van de betreffende ziekten in
aanraking komt. De kans dat een niet gevaccineerd kind andere kinderen met een ziekte
uit het Rijksvaccinatieprogramma besmet is uiterst klein. De meeste ziekten uit het
Rijksvaccinatieprogramma komen in Nederland nog zelden voor, bovendien zullen de
meeste andere kinderen uit de groep wel gevaccineerd zijn en dus geen risico lopen. Het
is vanuit medisch oogpunt niet nodig om ongevaccineerde kinderen per definitie toelating
tot een kindercentrum te weigeren. (Ook kinderen die wel aan het
Rijksvaccinatieprogramma deelnemen hebben pas op de leeftijd van 4 maanden hun
basisserie DKTP voltooid, terwijl ze de eerste BMR pas met 14 maanden krijgen.) Het is
belangrijk dat van elk kind bekend is of het wel of niet gevaccineerd is en welke
vaccinaties het gehad heeft.
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Beleid ten aanzien van de meest voorkomende ziektes.
Hierbij willen we benadrukken dat we richtlijnen van de GGD volgen. Echter in sommige
gevallen hebben we iets toegevoegd in het belang van het kind. Bij onduidelijkheden of
vragen over infectieziekten neemt de pedagogisch beleidsmedewerker contact op met de
GGD.
Diarree of braken
Bij diarree of veelvuldig braken mag het kind niet de naar de Regenboog komen. Het
kind blijft thuis tot de diarree of het braken over is. Indien het kind al op de Regenboog
is, wordt de ouder verzocht het kind te komen ophalen na 3 waterdunne luiers,
veelvuldig toiletgebruik of braken.
Hoofdluis
Als hoofdluis ontdekt is, nemen wij contact op met de ouders. We willen dan dat de
ouders het kind komen ophalen en de behandeling tegen hoofdluis starten om zo te
voorkomen dat andere kinderen ook hoofdluis krijgen. Kinderen met hoofdluis mogen
niet op de Regenboog komen als ze niet behandeld zijn tegen hoofdluis.
Behandeling: kam gedurende 14 dagen het haar elke dag met een netenkam.
Uitkammen is belangrijk en als volgt uit te voeren:
• Was het haar met gewone shampoo en spoel het uit
• Doe crèmespoeling in het haar en kam eerst met een gewone kam de klitten weg.
• Pak dan de netenkam en kam al het hoofdhaar, pluk voor pluk, vanaf de
haarwortel.
• Begin bij het ene oor en pak na elke kambeweging een pluk in de richting van het
andere oor.
• Veeg tijdens de kambeurt regelmatig af een aan papieren servet of zakdoek.
• Spoel de crèmespoeling uit en maak de kammen schoon. Men kan ze 5 minuten
uitkoken of ontsmetten met alcohol (70%).
Eventueel is het dagelijkse kammen te combineren met een anti-hoofdluismiddel
(apotheek) en herhaal deze gecombineerde behandeling na 7 dagen. Hierbij kan met een
luizenkam gebruiken in plaats van een netenkam. Het uit voorzorg gebruiken van een
anti-hoofdluismiddel voorkomt de besmetting niet en heeft dus geen zin.
Kinkhoest
Op het moment dat de diagnose wordt gesteld, is de meest besmettelijke periode al
voorbij. Het kind mag naar de Regenboog komen mits het niet al te ziek of benauwd is.
Koortslip
Een kind met een koortslip hoeft niet geweerd te worden.
Krentenbaard
Het vocht uit de blaasjes is zeer besmettelijk. Kinderen zijn gevoeliger voor deze infectie
dan volwassenen omdat hun weerstand nog niet zo goed ontwikkeld is. De
besmettelijkheid duurt totdat de blaasjes zijn ingedroogd of tot 48 uur na de start van de
behandeling met antibiotica. Kinderen met krentenbaard mogen de Regenboog bezoeken
mits de aandoening wordt behandeld en de blaasjes worden afgedekt. Ingedroogde
blaasjes zijn niet besmettelijk.
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Middenoorontsteking en loopoor
Kinderen met een middenoorontsteking en / of loopoor mogen gebracht worden mits zij
geen koorts hebben en ze zich goed voelen.
Als complicatie van een middenoorontsteking kan een loopoor ontstaan. Bij een loopoor
is het trommelvlies kapot gegaan en komt er pus uit het oor. De pijn en koorts nemen
dan af. De pus ziet er uit als snot: lichtgeel, vrij dun en het stinkt vaak. Niet te verwarren met oorsmeer, dat er donkergeel uitziet, vaster is en niet ruikt. De pus uit een
loopoor is besmettelijk, maar contact ermee leidt tot een verkoudheid en niet direct tot
een middenoorontsteking.
Oogontsteking
Er zijn twee soorten ontstoken ogen:
• Ontstoken ogen in combinatie met verkoudheid: de ontstoken ogen veroorzaakt
worden door de verkoudheid.
• Ontstoken ogen veroorzaakt door een infectie met een virus of bacterie. Deze
vorm is erg besmettelijk vooral onder de allerjongste kinderen! Als kinderen dit
hebben dan krijgt u het advies om een zalfje of oogdruppels met antibiotica bij de
dokter te gaan halen.
Een kind met een oogontsteking hoeft niet geweerd te worden mits het kind er niet ziek
van is.
RS-virus
Omdat het RS-virus zo vaak voorkomt als verwekker van gewone verkoudheid is contact
met dit virus niet te vermijden. Kinderen mogen dan ook gewoon gebracht worden.
Vijfde ziekte
Het kind mag gebracht worden mits het er niet ziek van is. Op het moment dat de
diagnose gesteld wordt, is het kind niet besmettelijk meer.
Waterpokken
Als het kind zich goed voelt mag het naar de Regenboog komen omdat de besmetting al
heeft plaatsgevonden voordat de blaasjes ontstaan. Let wel dat het infectiegevaar voor
andere bacteriën en virussen bij de open blaasjes groter is bij de Regenboog dan dat het
kind thuis is. Tijdens de ontdekking van waterpokken bij uw kind zullen de pedagogisch
medewerkers u op de hoogte brengen. Andere ouders moeten op de hoogte gebracht
worden dat er waterpokken heerst.
Wormpjes
Kinderen met wormpjes hoeven niet geweerd te worden. De aandoening is niet ernstig
en goed te behandelen.
Zesde ziekte
Het kind mag gebracht worden mits het er niet van ziek is. Het betreft een onschuldige
ziekte.
Zwangeren
Er zijn enkele infectieziekten die bij zwangere vrouwen een verhoogd risico geven op een
miskraam of aangeboren afwijkingen bij het kind. Dit betreft met name rodehond en de
vijfde ziekte. Voor deze ziektes geldt dat als je de infectie hebt doorgemaakt je er de
rest van je leven tegen beschermd bent. Dan is er dus ook geen risico voor de zwanger-
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schap. Ook als je ingeënt bent tegen de ziekte loop je geen risico meer.
Pedagogisch medewerkers of vrouwen die zwanger willen worden kunnen eventueel in
overleg met de huisarts bloedonderzoek laten verrichten om te zien of zij tegen
bovengenoemde ziektes beschermd zijn.
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