Welschap Kinderopvang
Beleid ziekte, medicijnen, ongevallen

Vangen wij uw kind op als het ziek is?
Bij de kinderopvang van Welschap is de opvang voor uw kind gegarandeerd, behalve wanneer uw kind ziek
is. In het belang van het zieke kind, de andere kinderen én de pedagogisch medewerkers vangen wij geen
zieke kinderen op. Wij kunnen uw zieke kind niet de aandacht geven die het nodig heeft. Ook willen we het
opvangklimaat zo gezond mogelijk houden. Een ogenschijnlijk onschuldige aandoening kan toch infectie- of
besmettingsgevaar met zich meebrengen. Dat willen we voorkomen in het belang van alle kinderen.
Heeft u een ziek kind, of wordt uw kind ziek tijdens de opvang? Hieronder leest u meer over ons beleid.

Wat verstaan wij onder ziek?
Ziek is een rekbaar begrip. Soms is duidelijk te zien dat het niet goed gaat met een kind of het zich niet
lekker voelt. Wij noemen een kind ziek als het:
 een lichaamstemperatuur heeft van 38,5 ºC of hoger;
 1-op-1 aandacht van de pedagogisch medewerkers nodig heeft;
 een besmettelijke ziekte heeft;
 pijn heeft.
Koorts
Sommige kinderen hebben vaak verhoging, anderen nooit. Koorts kan op elk kind een andere uitwerking
hebben. Het ene kind voelt zich ziek bij 38 ºC terwijl het andere bij 39 ºC nog lekker kan spelen.
Onze regel is dat kinderen met een temperatuur van 38,5 ºC niet naar de opvang gebracht mogen worden.
Wij vragen u uw kind pas weer te brengen wanneer het één dag koortsvrij is geweest.
1-op-1 aandacht
Omdat uw kind met andere kinderen in een groep zit, is het niet mogelijk om het gedurende de hele dag de
benodigde 1-op-1 aandacht te geven.

Uw kind wordt ziek tijdens de opvang
Als uw kind bij ons ziek wordt of klaagt over pijn (kiespijn, buikpijn, hoofdpijn, etc) dan informeren de
medewerkers u hierover en overleggen de situatie met u. Als niet duidelijk is wat er aan de hand is, gaan we
gericht kijken naar uw kind. De medewerker bekijkt de symptomen en controleert de temperatuur. Regel is
dat wij ouders vragen een kind met een temperatuur van 38,5 ºC of hoger op te halen.
Het is niet onze taak een diagnose te stellen, wel om een besluit te nemen of we u vragen uw kind te komen
ophalen. Wij verwachten van ouders dat zij op ons verzoek hun zieke kind dan zo snel mogelijk ophalen of
door iemand anders laten ophalen.
Voor BSO
Als uw kind ziek wordt op school dan horen wij dat graag van u, zodat we het vervoer kunnen aanpassen.
Het is niet de verantwoordelijkheid van de leerkracht om dat aan ons door te geven.

Besmettelijke- en infectieziekten
Wanneer u vermoedt dat uw kind een besmettelijke- of infectieziekte heeft, overleg dan met de medewerkers
of u het kunt brengen. Vaak kan een kind gewoon komen, omdat de ziekte niet meer besmettelijk is op het
moment dat het zich openbaart (waterpokken) of omdat besmetting toch niet meer te voorkomen is. Wij
gebruiken de GGD Handboeken Gezondheidsrisico’s waarin ziektebeeld en adviezen beschreven worden:
> http://www.ggdkennemerland.nl/infectieziektenhygiëne. Ook kunnen we de GGD om advies vragen.
Wanneer er een besmettelijke ziekte heerst wordt u daarvan door ons op de hoogte gebracht.

Vaccinaties
Baby’s en zwangere vrouwen zijn kwetsbaar als het gaat om besmettelijke (kinder)ziektes. We vinden het
belangrijk om risico’s zo veel mogelijk uit te sluiten en adviseren ouders dringend hun kind(eren) volledig te
laten vaccineren.

Beleid ziekte, medicijnen, ongevallen
© Welschap Kinderopvang

maart 2018

Welschap Kinderopvang
Beleid ziekte, medicijnen, ongevallen

Kunnen de pedagogisch medewerkers medicijnen toedienen?
Medicijngebruik is bij ons niet vanzelfsprekend. Als uw kind (tijdelijk) iets toegediend moet krijgen, kunt u dat
vragen en maken wij schriftelijke afspraken met u.
Als ouder bent u altijd zelf verantwoordelijk voor het medicijngebruik van uw kind en de eventuele negatieve
gevolgen ervan. U bent ook verantwoordelijk voor het overdragen van juiste informatie over het
medicijngebruik aan de opvangmedewerkers en registratie daarvan in de Verklaring Medicijnverstrekking.
Wij kunnen kinderen alleen medicijnen of zelfzorgmiddelen geven indien:
 u een ingevulde Verklaring Medicijnverstrekking (zie de website) heeft afgegeven, voorzien van een
(kopie van de) bijsluiter en met duidelijke informatie over gebruik, toediening, bijwerkingen, etc.;
 de houdbaarheidsdatum nog niet is overschreden;
 het medicijn eerder thuis al aan het kind is gegeven;
 het dagelijks ritme van de groep en de zorg voor de andere kinderen in de groep dit toelaat.
Onze medewerkers geven kinderen nooit medicijnen of zelfzorgmiddelen op eigen initiatief.
De pedagogisch medewerkers zijn volgens de wet niet bevoegd om bepaalde medische handelingen te
verrichten zoals het toedienen van medicijnen in de vorm van een injectie of infuus. Mocht dit voor uw kind
noodzakelijk zijn tijdens de opvang bij ons, dan kunt u met ons overleggen of en hoe dat mogelijk is.

Melden medicijngebruik door ouders
Wij vragen ouders ons te melden als zij hun kind ’s ochtend paracetamol of andere medicijnen hebben
gegeven, of als zij hun kind medicijnen of zelfzorgmiddelen meegeven om zelf in te nemen/toe te dienen.
Dit vinden we belangrijk i.v.m. de risico’s die kunnen ontstaan; bv. als klachten plotseling verergeren nadat
de paracetamol is uitgewerkt.

Wat is onze handelswijze bij ongevallen?
Om zo goed mogelijk te kunnen handelen bij ongevallen, zijn bij alle locaties van Welschap Kinderopvang
medewerkers met het diploma Bedrijfshulpverlening (BHV). Zij volgen tweejaarlijks een herhalingscursus.
Alle overige medewerkers volgen tweejaarlijks een training kinder-EHBO. De locaties hebben een EHBOdoos op een vaste plek.
Uiteraard lichten wij u direct in als een ongeval heeft plaatsgevonden waarbij uw kind betrokken is. Wanneer
een bezoek aan huisarts of spoedeisende hulp noodzakelijk is, bellen we u. We overleggen dan of u zelf of
de medewerker (indien mogelijk) met uw kind naar een huisarts gaat. Bij ernstige ongevallen bellen we eerst
112 en daarna bellen we u.

Wat doen we om ongevallen te voorkomen?
Al onze locaties voeren elk jaar Risico Inventarisatie Veiligheid & Gezondheid uit waarbij we beschrijven
welke maatregelen we genomen hebben om de veiligheid en gezondheid van kinderen en medewerkers te
garanderen en risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten.
Ongevallen of bijna ongevallen die zich tijdens de opvang voordoen, registreren wij. Doel hiervan is
gevaarlijke situaties in kaart te brengen om ze in het vervolg mogelijk te kunnen voorkomen.

Tot slot
Voelt uw kind zich ’s ochtends bij het brengen niet helemaal lekker ? Meldt u het even bij de pedagogisch
medewerkers, zij kunnen uw kind dan extra in de gaten houden.
Is uw kind ziek en blijft het thuis, laat het ons weten!
Heeft u vragen over ons ziektebeleid of twijfelt u of u uw kind wel of niet kunt brengen? Neem gerust contact
op met de pedagogisch medewerkers van de groep van uw kind.
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