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Inleiding 
Kinderopvang Baloe heeft een beleid opgesteld over hoe om te gaan met zieke kinderen. In dit geval 
hebben we te maken met verschillende belangen, namelijk die van de kinderen, ouders en de 
omstandigheden waaronder de pedagogisch medewerkers moeten werken. Baloe zal altijd een 
zorgvuldige afweging moeten maken tussen deze belangen. 
Er zijn richtlijnen opgesteld over:  

 wanneer een kind niet naar de opvang mag komen 

 in welk geval de ouders hun kind moeten komen ophalen indien het ziek wordt tijdens het 
verblijf op het kindercentrum 

 wanneer het kind geweerd moet worden. 
Deze informatie wordt kort besproken tijdens het plaatsingsgesprek. Het volledige Ziektebeleid is na 
te lezen op onze website. Onze organisatie voert geen medische handelingen uit (zie Wet BIG). 
 
Registratie 
Tijdens het plaatsings-/welkomstgesprek wordt van de ouder(s) informatie gevraagd, die belangrijk 
kan zijn voor de achtergrond van het kind en in noodgevallen noodzakelijk kan zijn. Op het Formulier 
Kindgegevens worden daarom o.a. de volgende gegevens ingevuld: 
 - naam van ouder(s) 
 - adres, (mobiele) telefoonnummer en werktelefoonnummer van ouder(s) 
 - naam en telefoonnummer van contactpersoon in geval van nood 
 - naam en telefoonnummer van de huisarts van het kind 
 - medische achtergrond/bijzonderheden van het kind 
 - verzekeringsnummer 
Het Formulier Kindgegevens wordt overgedragen aan de administratie, waar de gegevens 
opgenomen worden in Flexkids. De gegevens van het formulier Aanvullende kindinformatie zetten 
de pedagogisch medewerkers zelf in Flexkids. Bij elke overgang naar een volgende groep worden er 
een nieuwe formulieren ingevuld, en worden de gegevens in Flexkids geupdate. 
  
GGD-richtlijnen 
De richtlijnen en adviezen van de GGD vormen de basis voor ons beleid t.a.v. veiligheid en 
gezondheid. Deze richtlijnen zijn tevens de leidraad voor het weren van kinderen. De medewerkers 
van Baloe kunnen deze informatie vinden op de website van de GGD, alsook via de KIDDI-app.  
Indien er sprake is van een besmettelijke ziekte dan wordt de informatie omtrent ziekte, 
herkenbaarheid, handelen en het advies van de GGD ter informatie voor de ouders op de deur 
gehangen (elke groep heeft specifieke kaarten met de benodigde informatie). 
 
Voorzorgsmaatregelen 
Ter voorkoming van ziekte voeren de pedagogisch medewerkers een aantal voorzorgsmaatregelen 
uit met betrekking tot voeding, verzorging, hygiëne (de groepsruimte, het speelgoed en in de 
omgang met kinderen) en het gedrag van de kinderen. (Zie Groepsregels Veiligheid en Gezondheid) 
 
Afspraken met ouders over het beleid bij ziekte 
Om te voorkomen dat een (acute) ziekte van een kind leidt tot conflicten tussen ouders en het 
kindercentrum, is het belangrijk dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt over het beleid bij ziekte. Dit 
onderwerp wordt al tijdens het plaatsingsgesprek ter sprake gebracht en ook is deze informatie terug 
te vinden op de website. Voor het doorgeven van persoonsgegevens van het kind aan de GGD is 
toestemming van de ouders vereist. 
 
Ziekmelding 
Wanneer een kind niet naar het kindercentrum kan komen wegens ziekte, dienen ouders het kind 
telefonisch af te melden met opgave van de aard van de ziekte. Het afmelden door ouders dient te 
gebeuren vóór: 
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09.00uur (KDV + PO) 
08.00uur (VSO) 
op school gemeld (TSO) 
30 minuten vóór opvangtijd (NSO) 
 
Ziek of niet ziek? 
Wanneer de ziekte besmettelijk is, kunnen de pedagogisch medewerkers hiermee rekening houden 
en indien nodig de andere ouders op de hoogte brengen. Wanneer er een (door de huisarts 
bevestigde) geval is van een ziekte, wordt schriftelijke informatie opgehangen om ouders hierover in 
te lichten. Indien er drie kinderen op één afdeling met dezelfde ziekte zijn gediagnosticeerd, zal Baloe 
hiervan melding maken bij de GGD. Wanneer een ouder twijfelt of het kind gebracht kan worden, 
kunnen zij altijd van te voren bellen om overleg te plegen. Indien de aandoening een onduidelijk 
beeld geeft, wordt de ouder gevraagd een huisarts te raadplegen en een diagnose te vragen. 
 
De vestigingen van Kinderopvang Baloe zijn niet berekend op de opvang van zieke kinderen. Ziekte is 
echter een nogal rekbaar begrip. Er ontstaat daardoor regelmatig discussie of een kind met bepaalde 
ziekteverschijnselen opgevangen kan worden in het kindercentrum. In twijfelgevallen is het zinvol 
het kind gericht te observeren: 

 Speelt het kind zoals je van hem/haar gewend bent? 

 Praat het kind zoals je gewend bent? 

 Reageert het kind op wat je zegt/doet? 

 Voelt het kind warm aan? 

 Huilt het kind vaker/langer dan anders? 

 Heeft het kind regelmatig een natte luier? 

 Gaat het kind naar de wc en hoe ziet de ontlasting eruit? 

 Wil het kind steeds liggen of slaapt het meer dan anders? 

 Klaagt het kind over pijn? 
Niet elke gedragsverandering wordt door ziekte veroorzaakt en het is ook niet de bedoeling dat 
pedagogisch medewerkers diagnoses gaan stellen.  
 
Als een kind ziek wordt tijdens het verblijf op het centrum, dan meten wij de temperatuur en wij 
houden het kind extra in de gaten. Wij verstaan onder een ziek kind een kind dat: 

 Zich zichtbaar niet lekker voelt 

 Meer huilt dan je van het kind gewend bent 

 Afwezig, slaperig of traag reageert 

 Over pijn klaagt 

 Een herkenbare ziekte heeft  

 Meer dan 38.5 graden koorts heeft 

 Niet eet en drinkt 
 
Kan het kind op de groep blijven? 
De pedagogisch medewerker overlegt met de collega over een te nemen beslissing of het kind op het 
centrum kan blijven. Bij twijfel zal er overleg plaatsvinden met de manager. Het belang van het zieke 
kind staat hierbij voorop, maar er moet ook rekening gehouden worden met het belang van andere 
kinderen en de pedagogische medewerkers zelf. 
Een kind dat zich ziek voelt en niet met het normale dagprogramma kan meedoen, kan beter niet op 
het kindercentrum blijven. Er zijn in het kindercentrum nauwelijks mogelijkheden om aan een ziek 
kind extra aandacht te geven. 
Ook de belasting voor de pedagogisch medewerkers kan een reden zijn om het kind te laten ophalen. 
Als bijvoorbeeld een kind met diarree zich verder wel goed lijkt te voelen, maar vaker compleet 
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verschoond moet worden, geeft dit de pedagogisch medewerkers zoveel extra werk dat het normale 
programma voor de andere kinderen in gedrang komt. 
Bij besmettelijke ziekten kan de bescherming van de gezondheid van groepsgenoten een reden zijn 
om het kind niet toe te laten. Het om deze reden weren van zieke kinderen gebeurt echter alleen bij 
zeer besmettelijke infectieziekten. 
 
Wanneer moeten de ouders gewaarschuwd worden? 
Als een kind zich duidelijk niet lekker voelt en er zijn twijfels omtrent de gezondheid, wordt er 
contact opgenomen met de ouders. Ouders kunnen informatie hebben om het gedrag van het kind 
te verklaren, bijvoorbeeld dat het kind laat naar bed is gegaan. Indien het kind opgehaald moet 
worden, bespreekt de medewerker bevindingen met de ouders en worden er afspraken gemaakt 
over het tijdstip waarop het kind gehaald wordt en wat er in de tussentijd met het kind gedaan wordt 
(en of er eventueel een arts gewaarschuwd moet worden). Het is met name voor werkende ouders 
vaak lastig om hun kind onverwacht op te moeten halen. Het is daarom belangrijk dat zij vooraf goed 
op de hoogte zijn gesteld van de regels die het kindercentrum heeft over de toelating van zieke 
kinderen. 
 
Wanneer wordt er een huisarts ingeschakeld? 
In principe zijn de ouders degenen die bij ziekte van een kind de huisarts inschakelen. Alleen als er 
acuut gevaar dreigt wordt een huisarts ingeschakeld vanuit het kindercentrum. (zie Werkinstructie 
bij ongevallen) Voorbeelden van dergelijke gevallen zijn: 

 Een kind dat het plotseling benauwd krijgt 

 Een kind dat bewusteloos raakt of niet meer op je reageert 

 Een kind met plotseling hele hoge koorts 

 Ongevallen  
Om chaos en paniek te voorkomen is het belangrijk dat in het team wordt afgesproken wie de arts 
waarschuwt, wie bij het zieke kind blijft en wie de rest van de groep opvangt. Is de huisarts niet 
bereikbaar, aarzel dan in noodsituaties niet om 112 te bellen. Vermeld daarbij duidelijk de naam en 
het adres van het kindercentrum. 
 
Toediening medicijnen door pedagogisch medewerkers 
De pedagogisch medewerkers dienen in principe geen medicijnen toe aan kinderen. 
In uitzonderingsgevallen kan daar, met schriftelijke toestemming van de ouder, van worden 
afgeweken. Voorbeelden zijn antibiotica, hoestdrank, medicijnen op doktersvoorschrift en 
medicijnen tegen cara. Het toedienen van paracetamol gebeurt alleen in noodgevallen (bijv. bij 
koortsstuipen) maar dan ook alleen met toestemming van de ouders. Op het 
Toestemmingsformulier toediening medicijnen/zelfzorgmiddelen verklaart de ouder zelf 
verantwoordelijk te blijven voor het medicijngebruik van het kind. Het formulier wordt ingevuld en 
ondertekend door de ouder tijdens het brengen van het kind. Indien de ouder vanaf de werkplek 
toestemming geeft dan gaat dit formulier per mail naar de ouder en ondertekend retour, alvorens er 
medicijnen worden toegediend. Raadpleeg in noodsituaties de Wet BIG. 
Voor het registreren van de toediening van medicijnen volgen de pedagogisch medewerkers de 
Werkinstructie Toestemmingsformulier toediening medicijnen/zelfzorgmiddelen. 
Het Toestemmingsformulier toediening medicijnen/zelfzorgmiddelen wordt op de groep bewaard 
en na één maand na beëindiging van toediening ingeleverd bij de HKZ-coördinator. Formulieren die 
voor langere tijd geldig zijn, worden opgeborgen bij de kindgegevens en het kind krijgt een code in 
Flexkids en op de Codelijst. 
 
Uitzonderingsgevallen: 
Bijzondere handelingen worden altijd in overleg met de ouders, manager en pedagogisch 
medewerker in een plan van aanpak beschreven. 
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Infectieziektes en andere mogelijke besmettingsgevaren 
Voor beschrijvingen van infectieziektes en anders mogelijke besmettingsgevaren op het 
kindercentrum, wordt verwezen naar de website van de GGD/KIDDI-app. Hier is per infectieziekte 
informatie te vinden over het verloop van de ziekte, de besmettingsduur en richtlijnen over hoe te 
handelen na het uitbreken van de ziekte. Deze informatie kan gekopieerd worden en, in overleg met 
de manager, opgehangen worden voor de ouders.  
 
Koorts en tanden krijgen 
Als rond de zesde levensmaand de eerste tanden komen, valt deze periode samen met het 
opbouwen van de eigen afweer van het kind. Tot deze periode heeft het kind alle beschermende 
stoffen van de moeder nog in het bloed gehad. Het kind is dus na zes maanden vatbaarder voor 
infecties, wat zich kan uiten in koorts (meestal gepaard met diarree). Dit valt dus ‘toevallig’ samen 
met het tanden krijgen. Het is onjuist om te stellen dat de koorts (en de diarree) worden veroorzaakt 
door het krijgen van tanden. Het krijgen van tanden leidt overigens wel tot kwijlen, duimzuigen, 
verminderde eetlust en onrustig gedrag. 
 
 
 
 


