SKiP beleid m.b.t. zieke kinderen (samenvatting)
Een ziek kind op Pippeloentje of Pluk:
Voor een ziek kind is een kinderdagverblijf, volgens onze visie, niet de juiste plek. Hij/zij heeft
dan de behoefte aan meer individuele aandacht en zal zich thuis beter voelen. Zieke
kinderen worden daarom door ons geweigerd, in het bijzonder wanneer het een
besmettelijke ziekte betreft. De adviezen/voorschriften van de GGD zijn hierbij een richtlijn.

•

Wanneer is een kind ziek?

De beslissing of een kind al dan niet in de groep kan blijven wordt in principe genomen door
de groepsleiding. 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 groepsleiding
zelf.
Redenen kunnen zijn:
o Wanneer het kind, doordat het zich niet lekker voelt of koorts heeft (bijvoorbeeld
hoger dan 38°C), meer zorg nodig heeft dan wij kunnen bieden.
o Wanneer de belasting voor de leidsters te groot wordt en daardoor de aandacht
voor de andere kinderen in het gedrang komt.
o Tenslotte kan ook de besmettelijkheid voor groepsgenoten een reden zijn om een
kind te weigeren.

•

Wat verwachten wij van de ouders?

Een kind is ziek wanneer het koorts heeft. Onze grens bij 38°C is echter slechts een richtlijn,
belangrijker is dat wanneer een kind zich duidelijk niet lekker voelt of iets besmettelijks onder
de leden heeft (zoals bepaalde vormen van diarree), thuis zal moeten blijven of (bij een
bacteriële infectie) pas weer kan komen na een behandeling met antibiotica. Wij
verwachten dan ‘s morgens een afmelding.
Een kind kan weer naar het kinderdagverblijf wanneer het de avond tevoren koortsvrij is
geweest. Wanneer een kind op het kinderdagverblijf ziek wordt zullen de ouders direct
gewaarschuwd worden, er wordt dan met hen overlegd wat te doen.

•

Enkele praktische handvatten
o

Ouders moeten toestemming geven voor het toedienen van medicijnen. Dit doen wij
door het laten ondertekenen van een formulier (wet BIG).
Ook paracetamol geven we niet vanzelfsprekend; het is voor een kind soms beter om
een beetje koorts te hebben: het lichaam is dan bezig zelf afweerstoffen te maken. Bij
hoge koorts vragen wij toestemming van de ouders voor het zetten van een zetpil. We
dienen alleen paracetamol toe om de tijd te overbruggen tussen de komst van een
ouder om een ziek kind met hoge koorts op te halen.

o

Wanneer een kind in de ogen van de pedagogisch medewerkers ziek is, dan worden
de ouders altijd gewaarschuwd. Met hen wordt dan overlegd wat er gedaan kan
worden: wordt het kind opgehaald, zo ja door wie, of gaat het misschien nog even
slapen en is er later op de dag nogmaals overleg. Het hangt van de situatie af (de
mogelijkheden van de ouders en de conditie van het kind) hoe er gehandeld wordt.

Indien het kind onverwacht door een ander opgehaald wordt, dan is er op het
kinderdagverblijf eventueel een kinderwagen of een autostoeltje te leen.
o

Een kind met koorts wordt door de pedagogisch medewerkers extra in de gaten
gehouden: wanneer het in bed ligt wordt er om de (circa) 10 minuten even
gecheckt.

o

Bij ongevallen worden ook de ouders gewaarschuwd. In dit geval wordt er tevens
een ongevallenformulier ingevuld (ligt op iedere groep). Als het nodig is gaat men
(liefst met 2 personen) naar een huisarts of tandarts (bij voorkeur de eigen), SKiP heeft
hierover afspraken met de artsen in Zandvoort.

o

Bij besmettelijke ziektes (infectieziekten) die mogelijk gevaar opleveren voor anderen
(zoals zwangere vrouwen), worden de ouders d.m.v. een e-mail gewaarschuwd.

o

SKiP volgt in ieder geval de voorschriften van de GGD. Maar, omdat er voor jonge
baby’s meer risico’s kleven aan een infectieziekte dan bij peuters, zijn we soms
strenger in ons beleid m.b.t. het weren van kinderen op de babygroepen van Pluk en
Pippeloentje. Ook het feit dat baby’s meer kwijlen en bovendien veel in hun mond
stoppen maakt de kans op besmetting groter.

o

Beide kinderdagverblijven zijn in het bezit van de GGD-map: ‘kind en gezondheid’.
Hierin staat informatie omtrent hygiëne en veiligheid, infectieziekten, en hoe te
handelen volgens de GGD-richtlijnen. Maar ook kan men ons eigen beleid hierin
terugvinden.

