
 

 

 

Protocol bij ziekte, medicatie en ongevallen. 

Kinderen die ziek zijn en koorts hebben boven de 38 graden blijven thuis. Een kind dat 

zich ziek voelt kan beter niet naar het kinderdagverblijf. Ook als een kind een 

besmettelijke ziekte heeft moet het thuis gehouden worden in verband met 

besmettingsgevaar. Wanneer de besmettelijke ziekte bij een kind is geconstateerd, moet 

u dit altijd zo gauw mogelijk gemeld worden bij de leiding. In de groepsmap zit een 

overzicht van alle kinderziektes. 

In een van de volgende gevallen kan de groepsleiding u vragen het zieke kind 

op te halen: 

- Als het kind 38 graden koorts of hoger heeft. Vanaf 37.5 graden kunnen ouders 

van kleine baby’s  gebeld worden zodat ze op de hoogte zijn en zelf nog kunnen 

beslissen of ze komen. Is de koorts boven de 38 en is het kind echt ziek dan moet 

het kind gehaald worden. 

- Als het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen. 

- Ouders hebben een meldingsplicht wanneer het kind of andere gezinsleden de   

volgende ziektebeelden vertonen: braken, diarree, huiduitslag of infectieziekte. 

-         Ouders dienen contact opgenomen te hebben met de huisarts over het wel/ niet 

brengen van het kind naar het dagverblijf. 

- Als de verzorging te intensief wordt voor de leidsters. 

- Als het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt. 

 

Kinderen moeten in ieder geval thuis blijven bij: 

 

- ziekte, waarbij een verantwoorde (groeps)opvang niet meer mogelijk is 

- besmettelijke diarree (hele dunne luiers), hangerigheid en koorts 

- we spreken van koorts bij 38 C˚ of meer. 

- besmettelijke (kinder) ziekten zoals: 

- krentenbaard   - tot de zweertjes dicht/geheeld zijn.  

- bof     - tot herstel is ingetreden 

- waterpokken   - zolang de blaasjes nog niet ingedroogd zijn 

- mazelen    - tot 4 dagen na het uitbreken v/d huiduitslag 

- roodvonk    - tot na behandeling of herstel 

- hoofdluis    - zolang luizen en neten (levend) aanwezig zijn 

- ontstoken ogen                  - zolang er vocht en troep uit de ogen komt. 

 

Op de groep is een oor thermometer en een rectaal thermometer. De thermometers 

moeten voor en na elke keer met alcohol worden schoongemaakt. De thermometers 

hebben hoesjes, die moeten elke keer vervangen worden. 

De pedogisch medewerkers  van Kidswijs dienen geen paracetamol toe om de koorts te 

verlagen. Als kinderen medicatie nodig hebben tijdens het verblijf op Kidswijs dan dienen 

de ouders van te voren het toestemmingsformulier voor geneesmiddelengebruik in te 

vullen. Daarop moet ook aangegeven worden hoe het medicijn toegediend moet worden. 

Wij geven nooit een medicijn bij Kidswijs voor de eerste keer. Ouders moeten thuis 

beginnen met het geven van medicatie! 



 

 

-    Het medicijn moet altijd voorzien zijn van naam! 

-   Het medicijn moet altijd buiten bereik van kinderen opgeborgen worden! 

-    Gecontroleerd worden op houdbaarheidsdatum en lees de gebruiksaanwijzing! 

-     In de overdracht moet genoteerd worden wanneer en hoeveel medicijn het kind 

moet krijgen. Wanneer en door wie het kind medicatie gekregen heeft moet ook in 

de overdracht geschreven worden. (controle) 

-  Krijgt het kind op lange termijn medicatie dan moet dit ook op het 

inschrijfformulier en calamiteitenformulier genoteerd worden.  

- Berg de medicatie in de hoge kast op 

 

In het geval van ongevallen op  een van de locaties van Kidswijs kinderopvang hebben 

wij het volgende stappenplan opgesteld. 

 

Stappenplan bij lichte ongevallen:  

1. Probeer altijd rustig te blijven.  

2. Ga na wat het slachtoffer mankeert.  

3. Laat het kind zelf gaan zitten /staan (niet direct oppakken).  

4. Wanneer je zelf het ongeval niet hebt zien gebeuren probeer er dan achter te komen 

    wat er is gebeurd door de persoon aan te spreken of de omstanders te vragen.  

5. Bij lichte verwondingen bel je meteen de ouders om de situatie te vertellen.  

6. De keuze ligt dan bij de ouders wat ze willen ondernemen.  

 

Stappenplan bij ernstige ongevallen: 

 

1. Probeer rustig te blijven.  

2. Tref eerst veiligheidsmaatregelen voor jezelf, overige personen en voor het slachtoffer, 

    laat bij voorkeur het slachtoffer liggen. Indien noodzakelijk leg het slachtoffer op een 

    veilige plaats.  

3. Nagaan wat er is gebeurd en daarna wat het slachtoffer mankeert. Door te weten wat 

er gebeurd is kun je een inschatting maken wat het slachtoffer zou kunnen mankeren.  

4. Schakel hulp in uit de directe omgeving.  

5. Naar gelang de situatie en de verwonding van het slachtoffer pas je EHBO toe.  

6. Doe geen dingen die het slachtoffer meer schade kunnen berokkenen.  

7. Blijf altijd bij het slachtoffer en probeer het te kalmeren en gerust te stellen. Als de 

situatie het toe laat, hou dan zoveel mogelijk de andere kinderen weg bij het slachtoffer.  

8. Deskundige hulp. Wanneer de verwonding dusdanig is dat er deskundige hulp nodig is 

zijn er twee mogelijkheden:  

1e mogelijkheid: wanneer het mogelijk is om met eigen vervoer naar de hulpdienst te 

gaan dan moet er altijd een tweede persoon mee. (een EHBO-er) Deze houdt toezicht op 

het slachtoffer tijdens de rit naar de EHBO post. De toestand van het slachtoffer kan 

immers verslechteren. Neem de kind gegevens en telefoonnummers mee.  

2e mogelijkheid: wanneer de toestand van het slachtoffer dusdanig is dat deze zo snel 

mogelijk hulp nodig heeft dan wordt er direct 112 gebeld. Je krijgt dan contact met de 

meldkamer waar je duidelijk om de ambulance moet vragen. 

 


