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Protocol ziekte, medicijnen en ongevallen
Kinderen die ziek zijn, hoeven niet in alle gevallen thuis te blijven. Zij mogen naar de opvang
komen, tenzij zij zoveel extra aandacht nodig hebben, dat wij dat niet kunnen geven.
Kinderen mogen niet komen indien zij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ongewoon hangerig zijn;
Huilerig of ontroostbaar zijn;
’s Morgens vroeg al 39 graden koorts of hoger hebben;
Krentenbaard/kinderzeer hebben (onbehandeld);
Kinkhoest hebben;
Bof hebben;
Ernstige diarree hebben;
Geelzucht hebben;
Mazelen hebben;
Braken;
Roodvonk hebben;
RS- virus hebben;
Hersenvliesontsteking hebben
Hoofdluis hebben;

Als uw kind ziek wordt op de opvang zult u door de leidsters op de hoogte worden gebracht.
Of uw kind kan blijven hangt af van de ernst van de ziekte. In sommige gevallen kunt u dus
gebeld worden met de vraag om uw kind op te komen halen.
Het is belangrijk dat u als ouder bereikbaar bent. Zorgt u ervoor dat u wijzigingen met
betrekking tot bereikbaarheid zo snel mogelijk doorgeeft.
Olleke Bolleke hanteert in principe de richtlijnen en de adviezen van het LCHV en de GGD.
Bij gerede twijfel over een ziektebeeld of symptomen kan het LCHV of de GGD in de buurt
telefonisch geraadpleegd worden.
Indien een ziekte zich dusdanig ontwikkelt dat de leidsters het zelf niet meer aankunnen, of
in geval deskundige medische hulp nodig is, wordt het management ingeschakeld. In geval
een ziekte ernstig lijkt of direct medische hulp nodig is, kan het zijn dat uw kind een bezoek
moet brengen aan een (tand)arts. In dit geval worden de ouders gebeld. In overleg wordt er
besloten of de ouder of de leidster (indien mogelijk) met het kind naar de arts gaat. Olleke
Bolleke maakt gebruik van de diensten van Huisartsenpraktijk Obdam.
Bij ernstige ziekte of calamiteiten wordt 112 gebeld.
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Overzicht van de meest voorkomende ziekten en verschijnselen
Kinderzeer / krentenbaard
Kinderzeer is een oppervlakkige infectie van de huid, veroorzaakt door bacteriën. De
verschijnselen zijn: in het begin een blaasje, dat openbarst en waarop een korst ontstaat. De
plekken kunnen zich uitbreiden. Omdat kinderzeer zeer besmettelijk is, kan uw kind niet op
de opvang komen totdat er gestart is met een zalfje of antibiotica, voorgeschreven door de
arts. De voorschriften vanuit de huisarts zullen zijn dat uw kind 48 uur nadat er gestart is met
antibiotica en/of een zalfje weer naar het kinderdagverblijf mag. Wij hanteren echter de regel:
zolang het blaasje niet is ingedroogd kan uw kind niet komen bij de opvang. Dit vanuit
hygiënisch oogpunt. Het vocht kan zich namelijk blijven verspreiden op speelgoed etc.
Waterpokken
Als uw kind de waterpokken heeft, mag uw kind gewoon op de opvang komen, tenzij uw kind
er erg ziek van is. Deze ziekte is namelijk besmettelijk voor hij zich openbaart.
Rode hond
Rode hond is een infectieziekte veroorzaakt door een virus. De verschijnselen zijn: lichte
verkoudheid, rode uitslag die begint in het gezicht en snel uitbreidt over de rest van het
lichaam, opgezette klieren in de nek. Vaak is het kind nauwelijks ziek.
Uw kind mag gewoon op de opvang komen als het de rode hond heeft. Het
besmettingsgevaar is namelijk het grootst 5 dagen voor het verschijnen van de uitslag.
Zwangere vrouwen die in contact komen met een kind dat de rode hond heeft, wordt
aangeraden contact op te nemen met de huisarts.
Vijfde ziekte
De 5e ziekte is een besmettelijke infectieziekte veroorzaakt door een virus. De verschijnselen
zijn: grote en kleine rode vlekken die beginnen in het gezicht en zich verspreiden over het
hele lichaam en eventuele lichte koorts. Vaak is het kind nauwelijks ziek.
Uw kind mag gewoon op de opvang komen als het de vijfde ziekte heeft. Zwangere vrouwen
die in contact komen met een kind dat de 5e ziekte heeft, wordt aangeraden contact op te
nemen met de huisarts.
Zesde ziekte
De 6e ziekte is een besmettelijke infectieziekte veroorzaakt door een virus. De verschijnselen
zijn: Een paar dagen hoge koorts en een paar dagen na het zakken van de koorts
verschijnen er rode vlekjes op de romp (meestal niet op armen, benen en gezicht).
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Uw kind mag gewoon op de opvang komen als het de zesde ziekte heeft.

Hoofdluis
Uw kind mag niet op de opvang komen als het hoofdluis heeft. Als op de opvang
geconstateerd wordt dat een kind hoofdluis heeft, moet het kind opgehaald worden. Zodra
het kind behandeld wordt met een lotion tegen hoofdluis, mag het kind weer komen.
Keel- en oorontsteking
Uw kind mag gewoon op de opvang komen als het oor- of keelontsteking heeft, tenzij het er
ziek van is.
Oogontsteking
Uw kind mag gewoon komen op de opvang. Het oog moet wel goed schoongehouden
worden met afgekoeld gekookt water. Indien de ontsteking niet over gaat, moet u even langs
de huisarts en krijgt u eventueel een zalfje.
Loopoor
Loopoor is een complicatie van een middenoorontsteking. Het trommelvlies is kapotgegaan
en er komt pus uit het oor. Het pus is besmettelijk, en kan leiden tot verkoudheid, maar niet
direct tot een middenoorontsteking. Uw kind mag gewoon komen op de opvang, tenzij uw
kind er ziek van is.
Medicijnbeleid
Op de opvang geven wij geen koortsonderdrukkende middelen zoals zetpillen en
paracetamol. Deze medicijnen kunnen de koorts onder drukken. Wij kunnen het kind dan niet
goed in de gaten houden, en wij gaan er vanuit dat koorts een functie heeft. Daarnaast is
een kind dat deze middelen nodig heeft, ziek genoeg om thuis op de beste plek te zijn.
Andere noodzakelijke medicijnen kunnen wij vaak wel geven. Onder medicijnen verstaan wij
alle geneesmiddelen die door een arts of specialist zijn voorgeschreven, evenals
zelfzorgmiddelen die zonder recept te verkrijgen zijn. Hieronder vallen ook homeopathische
middelen.
Als uw kind medicijnen nodig heeft die op de opvang toegediend moeten worden, moet u
een medicijnformulier invullen. Genoteerd wordt welk medicijn uw kind krijgt, in welke
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hoeveelheid, waar het medicijn bewaard wordt en hoe laat het medicijn toegediend wordt.
Ook zet u een handtekening.
De medicijnen dienen in de originele verpakking te zitten en de bijsluiter moet aanwezig zijn.
Het medicijn kan alleen toegediend worden als het dagelijks ritme van de groep en de zorg
voor de andere kinderen op de groep niet belemmerd wordt.
Kinderopvang Olleke Bolleke is niet aansprakelijk voor eventuele bijwerkingen die kunnen
optreden als gevolg van het door haar personeel toegediende geneesmiddel.
Ongevallenprotocol
Op iedere vestiging/groep is dagelijks tenminste 1 leidster aanwezig is die een Bedrijf Hulp
Verlening (BHV) diploma heeft. Ook is er iemand aanwezig die een diploma Eerste hulp aan
kinderen heeft. Deze personen volgen jaarlijks de herhalingscursus. Op iedere locatie is een
uitgebreide EHBO doos aanwezig. Bij ieder ongeval dat voorkomen had moeten of kunnen
worden wordt een ongevallenregistratieformulier ingevuld en ingeleverd bij het
managementteam. De formulieren moeten ons uiteindelijk wijzen op gevaarlijke situaties
binnen onze locaties of gevaarlijke situaties door ons handelen, zodat deze gevaarlijke
situaties voortaan voorkomen kunnen worden.
Ouders worden altijd ingelicht wanneer er een ongeval heeft plaatsgevonden. Bij een minder
ernstig ongeval is dit aan het einde van de dag.
Wanneer een bezoek aan de huisarts of Spoedeisende Hulp noodzakelijk is, zullen de
ouders worden gebeld. In overleg wordt er besloten of de ouder of de leidster (indien
mogelijk) met het kind naar de arts gaat. Olleke Bolleke maakt gebruik van de diensten van
Huisartsenpraktijk Obdam.
Bij ernstige ziekte of calamiteiten wordt 112 gebeld.
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