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2.11.1 Doel
Het voorkomen en tegengaan van verspreiding van infectieziekten op het kinderdagverblijf
en de BSO.

2.11.2 Gezondheid
Kinderopvang Jip & Janneke volgt de richtlijnen van de GGD  en het  Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu als het gaat over infectieziekten (Gezondheidsrisico’s in een 
kindercentrum). 
Op de website van het  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu www.rivm.nl is alle 
informatie te vinden over de verschillende infectieziektes en hun behandeling en over de 
noodzaak tot het doen van een melding op de toegangsdeur om andere ouders te 
waarschuwen vóór of te attenderen op de betreffende infectieziekte. Hier staat ook 
belangrijke informatie over epidemieën en dergelijke, met adviezen, ook voor het 
personeel, wat men kan doen ter voorkoming van 

Om een goede gezondheid van de kinderen te waarborgen, houden wij op de kinderopvang
geen huisdieren. 
De kinderen wordt hoest- en niesdiscipline aangeleerd. Neuzen worden schoongemaakt.
In de dagopvang en de BSO wordt niet gerookt.

2.11.3 Temperatuur
Kinderen die 's morgens een temperatuur van 38C of hoger hebben mogen niet gebracht
worden.  We  geven  in  principe  géén  paracetamol  met  als  doel  om  de  koorts  te
onderdrukken of pijn te bestrijden. We geven alleen paracetamol wanneer het aanwijsbaar
op doktersrecept is voorgeschreven. Dit altijd in overleg met de ouders. 
Mocht een kind tijdens zijn/haar verblijf ziek worden dan waarschuwen wij direct de ouders.
Wanneer een kind 38.5C koorts heeft worden de ouders gebeld. Bij 39C koorts moeten
de ouders het kind ophalen. Bij 38.5C koorts ligt de verantwoording bij de ouders, wanneer
de ouders, na telefonisch ingelicht te zijn, besluiten het kind bij ons te laten. 

De  pedagogisch  medewerkers  op  de  groepen  gebruiken  een  oorthermometer  om  te
temperaturen. Het verschil van een halve graad ten opzichte van het rectaal temperaturen,
tellen wij op bij de score en dit geven wij door aan de ouders, als het kind koorts blijkt te
hebben.

Hiernaast hanteren we de volgende maatstaven om ouders te motiveren hun kind op te
komen halen:
 het kind maakt een zieke indruk
 er dreigt besmettingsgevaar
 er is sprake van een epidemie of epidemiegevaar

2.11.4 Medische verzorging
We denken hierbij aan het verzorgen van kleine wondjes, splinters, builen. Ook het gebruik 
van een inhaler mag, na goede instructies van de ouders, bij het kind toegediend worden. 
Als de ouders specifieke instructies of informatie geven omtrent specifieke handelingen, 
noteert de pedagogisch medewerker dit op de Dagregistratie. Bij langdurige zaken, wordt 
dit groot in de groep opgehangen (denk hierbij aan de privacy) en vermeld in de map in de 
groep.
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Bij ongelukjes wordt gebruik gemaakt van de EHBO doos. In de map staat het 
telefoonnummer van de huisarts, indien nodig. Er hangt ook een overzicht van huisartsen 
en telefoonnummers in de teamkamer.
Bij incidenten worden ouders altijd ingelicht door de pedagogisch medewerker. Als een 
bezoek aan de huisarts of ziekenhuis nodig is, regelt de coördinator begeleiding voor het 
kind en toezicht in de groep. Verder vult de pedagogisch medewerker een 
meldingsformulier in. 
De pedagogisch medewerker vermeldt het incident op de  Dagregistratie bij 
bijzonderheden. 
Op de taakverdeling van de pedagogisch medewerkers van het team van Kinderopvang Jip
& Janneke is aangegeven wie er verantwoordelijk is voor het bijhouden van de EHBO doos.

2.11.5 Toedienen van medicijnen
Alleen op verzoek van de ouders kunnen medicijnen worden toegediend bij een kind (zie 
hieronder bij Wet BIG).
Bij ontvangst van de medicijnen noteert de pedagogisch medewerker dit op de 
dagregistratie. De pedagogisch medewerker laat  de ouder/verzorger een 
medicijnverklaring invullen. De medicijnverklaring geldt alleen voor medicijnen op 
doktersadvies, dus niet voor middeltjes die vrij verkrijgbaar zijn bij de drogist.
De pedagogisch medewerker controleert:
 Of de naam van het kind op de verpakking staat
 Of de dosering en de wijze van toedienen bekend is
 Hoe het medicijn moet worden opgeslagen (gekoeld?).
 Ziet toe op de houdbaarheidsdatum.
Medicijnen worden bewaard in de koelkast in de keuken en/of buiten het bereik van 
kinderen. 
De pedagogisch medewerkers verstrekken zonder toestemming van ouders nooit 
medicijnen aan een kind.
Zodra een medicijn verstrekt is, tekent de pedagogisch medewerker dit af op de 
Dagregistratie. Bij meerdere toedieningen per dag, wordt de tijd erbij vermeld.

2.11.6 Wet BIG
De door de Wet BIG Voorbehouden medische handelingen mogen niet door medewerkers 
van de kinderopvang worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het in en uit halen van een 
sonde, injecties geven t.b.v suikerziekte, e.d..
Als bij een kind een voorbehouden handeling moet worden uitgevoerd, dan:
 Beoordeelt het hoofd kinderopvang of dit binnen de kinderopvang plaats kan vinden.
 Wordt met de ouders besproken hoe dit geregeld moet worden.
 Wordt door de ouders een verklaring van goedkeuring getekend.
 Worden de medische handelingen uitgevoerd door een arts of aangewezen 

verpleegkundige. 

2.11.7 Vaccinatie
De ouders leveren bij de pedagogisch medewerkers van de groep een kopie van de 
vaccinaties in. Vaccineren is niet verplicht. De kopie vaccinatie wordt opgeborgen in het 
kinddossier. 

2.11.8 Kinderziektes
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Wij hanteren bij kinderziektes de richtlijnen van de GGD  en het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid. U kunt deze informatie ook zelf raadplegen via de website van het RIVM;
www.rivm.nl , dan weet u hoe wij zullen handelen.
 Wij hebben bij sommige ziekten een meldingsplicht.

Het hoofd kinderopvang doet melding bij de GGD als een infectieziekte heerst op de 
kinderopvang die bij de GGD moet worden gemeld of wanneer er meer kinderen dan 
normaal zijn met een bepaalde aandoening. 
Melding bij de GGD en de maatregelen die genomen worden, kunnen worden vermeld op
een meldingsformulier. 
Als een infectieziekte heerst, zullen extra maatregelen worden getroffen met betrekking tot
schoonmaken van o.a. deurklinken, commodes, toiletten, kranen e.d.
Indien nodig worden de ouders geïnformeerd over ziektes die heersen en welke 
maatregelen zij kunnen nemen.
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