Het gebruik van “paracetamol”
binnen Kinderopvang ‘t Hummelhuis
Protocol Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking & medische handelingen
Kinderopvang ’t Hummelhuis werkt volgens verschillende protocollen en beleidsplannen.
1 van deze protocollen is het protocol “Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking & medische
handelingen”. In dit protocol staat o.a. beschreven dat ouders een “overeenkomst gebruik
geneesmiddelen” moeten ondertekenen, zodra een kind gedurende zijn/haar verblijf binnen
de kinderopvang medicatie nodig heeft. Dit kan zowel gaan om medicatie voorgeschreven
door een huisarts als om de zogenaamde zelfzorgmedicatie. Onder deze zelfzorgmedicatie
valt ook “paracetamol” (of eventuele andere koortsverlagende medicijnen).

Paracetamol
Paracetamol lijkt een “onschuldig” medicijn. Paracetamol is een koortsverlagend medicijn.
Koorts heeft echter altijd een oorzaak, die helaas niet altijd direct aan te tonen is. Om een
goed beeld te krijgen van de toestand van een kind en te kunnen beoordelen of het
verantwoord is om het kind op de opvang te houden, is de lichaamstemperatuur een
belangrijke graadmeter. Door het gebruik van paracetamol echter bestaat het risico dat
symptomen onderdrukt worden, wat tot een foute inschatting van de situatie bij het kind kan
leiden. Een kind kan ernstiger ziek zijn, dan op grond van het gedrag van het kind verwacht
zou worden, en de mogelijke ernst van een ziekte kan dan onvoldoende snel worden
onderkend.

Advies van de GGD
Pedagogisch medewerkers kunnen alleen constateren dat een kind ziek is en niet wat het
kind mankeert. Het stellen van een diagnose is altijd voorbehouden aan een arts.
Op advies van de GGD wordt op de kinderopvang door de pedagogisch medewerkers
paracetamol alleen toegediend als pijnstiller en als dit op voorschrift is van een
(huis)arts. Dit dient u dan ook aan ons aan te kunnen tonen!

Met paracetamol naar de kinderopvang
We benadrukken dat het niet de bedoeling is dat ouders hun kind paracetamol toe dienen
vlak voordat het naar de opvang komt. Na een paar uur, als de paracetamol is uitgewerkt
kan de koorts omhoog schieten en kan het gevaar van een koortsstuip ontstaan.
Thuis kunnen ouders hun kind goed monitoren, maar pedagogisch medewerkers hebben te
veel kinderen in een groep om de koorts van het kind gedurende de dag nauwlettend in de
gaten te houden. De verantwoordelijkheid hiervoor kan en wil Kinderopvang ’t Hummelhuis
niet nemen. Hoe graag wij het ook zouden willen, wij kunnen dan niet de zorg bieden die uw
kind op dat moment nodig heeft.
Mocht een ouder het kind wel paracetamol hebben toegediend voordat het naar de opvang
ging, dan verzoeken wij ouders met klem dit te melden bij de aanwezige pedagogisch
medewerker(s). Het is ouders ook niet toegestaan om gedurende de dag op het
kinderdagverblijf zelf het kind paracetamol te geven om het kind op het kinderdagverblijf te
kunnen laten.

