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Ziektebeleid
Ziektebeleid
Het beleid voor omgaan met ziekte van het kind wordt bepaald door de volgende uitgangspunten:
•
•
•
•

De ouder is zelf verantwoordelijk voor dat, als de ouder het kind naar het kinderdagverblijf
brengt, het kind vrij is van genoemde klachten.
Kinderopvang ‘t Hummelhuis wil de kans op besmetting zoveel mogelijk tegengaan.
Kinderopvang ‘t Hummelhuis gaat ervan uit dat ieder kind die individuele aandacht en
(genegenheid) en zorg (rust) krijgt die het nodig heeft.
‘t Hummelhuis vindt het belangrijk dat kinderen het naar hun zin hebben, dat ze met plezier
naar het kinderdagverblijf toekomen en zich veilig en vrij kunnen voelen in hun ontwikkeling.

Een kind dat zich ziek voelt, hoort niet op het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang. In
de drukke omgeving van het kinderdagverblijf kan het niet de aandacht krijgen die het kind
nodig heeft. Bovendien gaat het ten koste van de aandacht van de andere kinderen. De
kans op besmetting is door de opvang op de groep groot. Daardoor kunnen kinderziekten op
jongere leeftijd komen dan gebruikelijk is. Het is daarom belangrijk dat een kind dat het kindercentrum bezoekt, het inentingsprogramma volgt. Het is van belang dat er op het kindercentrum goede
hygiënemaatregelen in acht genomen worden. Door handen te wassen, schoonmaken en
door het aanleren van hoest en niesdiscipline aan de kinderen proberen wij de overdracht van
ziekteverwekkers tegen te gaan. Als een kind gedurende de dag ziek wordt, wordt door de
leiding met de ouders/verzorgers overlegd over te nemen maatregelen.
Een kind moet thuis blijven of worden opgehaald als:
•
•
•
•
•
•
•

een kind vaker dan 3x op de opvang diarree* heeft gehad (diarree is niet altijd besmettelijk,
ook voedselallergie, darmproblemen of tanden krijgen kunnen diarree veroorzaken, probeer achter de oorzaak te komen!).
het kind diarree heeft met bloed.
het kind krentenbaard heeft, die niet behandeld is.
het kind een ernstig besmettelijke ziekte heeft (raadpleeg GGD richtlijnen).
het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen.
de verzorging te intensief is voor de pedagogisch medewerkers.
het de gezondheid van de andere kinderen en leiding in gevaar brengt.

*Onder diarree wordt verstaan: waterdunne ontlasting, meerdere keren per dag.
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Koorts
Koorts is een reactie van het lichaam op een infectie. De verhoging op zich is geen
reden om een kind naar huis te sturen. De hoogte van de koorts is geen maat voor
de ernst van de ziekte. Ook bij koorts moet beoordeeld worden hoe een kind zich
voelt, of het mee kan doen op de groep en hoeveel verzorging en aandacht het
kind nodig heeft. Als een kind zich niet ziek voelt, maar wel de volgende verschijnselen vertoont, mag het gewoon komen (wel melden bij de leiding):
•
•
•
•
•

waterpokken
verkoudheid
loopoor
ontstoken ogen
huiduitslag/vlekjes

Raadpleeg het GGD handboek voor meer informatie.
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