Ziektebeleid
Een kind dat ziek is, voelt zich thuis het fijnst. In de dynamische omgeving van de kinderopvang
kan het vaak niet de individuele aandacht, rust en zorg krijgen die het kind op dat moment
verdiend. We vertellen u graag hoe we bij ’t Hummelhuis omgaan met ziekte bij kinderen.
Algemeen
De kans op besmetting is groot op een groep. Daardoor kunnen kinderziekten op jongere
leeftijd komen dan gebruikelijk is. Het is daarom van belang dat een kind dat het kind centrum
bezoekt, het inentingsprogramma volgt. Tevens zorgen we er op kind centrum voor dat er
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.
Een kind moet thuis blijven of worden opgehaald als:
• een kind vaker dan 3x op de opvang diarree heeft gehad. Onder diarree verstaan wij:
waterdunne ontlasting
• 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/of pedagogisch medewerkers in gevaar brengt
Koorts
Koorts is een reactie van het lichaam op een infectie. De verhoging zelf 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 (mits dit is gemeld bij
de pedagogisch medewerkers). Denk aan: waterpokken, verkoudheid, loopoor, ontstoken
ogen & huiduitslag of vlekjes.
Koortsverlagende middelen
Paracetamol en andere koortsverlagende middelen worden veel gebruikt en lijken
‘onschuldige’ medicamenten. 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 koortsverlagende
middelen bestaat echter het risico dat symptomen onderdrukt worden. Dit kan tot een foute
inschatting door onze pedagogisch medewerkers leiden. Een kind kan ernstiger ziek zijn dan
op grond van het gedrag verwacht zou worden. We benadrukken daarom dat het niet is
toegestaan om uw kind koortsverlagende middelen toe te dienen en daarna naar ’t
Hummelhuis te brengen. Mocht dit toch het geval zijn, vragen we u met klem om dit te melden
bij onze pedagogisch medewerkers. Op advies van de GGD wordt door pedagogisch
medewerkers paracetamol alleen toegediend als dit op voorschrift is van een (huis)arts.
Toediening geneesmiddelen
Als er gegronde medische redenen zijn en uw kind medicijnen toegediend dient te krijgen
tijdens het verblijf bij ’t Hummelhuis dan wordt dit vanzelfsprekend gedaan. U dient vooraf
hiervoor een formulier ‘toediening geneesmiddelen’ in te vullen.
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Wat doen we als uw kind bij ’t Hummelhuis ziek wordt?
Een van onze pedagogisch medewerkers neemt telefonisch contact met u op om u te
informeren over de situatie en met u te overleggen m.b.t. de te nemen maatregelen. Wanneer
mogelijk kijken we het nog even aan. Soms voelt een kind zich beter nadat het heeft gerust of
geslapen. Tevens geeft dit u als ouder wat ruimte om vast iets te regelen of iemand ‘achter de
hand’ te hebben. Na het slapen of rusten maken we opnieuw een inschatting en informeren
we u hierover wederom telefonisch. Als de situatie niet is verbeterd, of zelfs is verslechterd
vragen we u om uw kind zo snel mogelijk op te (laten) halen.
Informeer ‘t Hummelhuis
Als uw huisarts (of andere specialist) een diagnose stelt dan zijn wij hier graag van op de
hoogte. In het bijzonder wanneer het gaat om besmettingsgevaar, bijvoorbeeld bij Rode hond
of Kinkhoest. Dit geeft ons de mogelijkheid om andere ouders en zwangere moeders te
informeren. Tevens dient ’t Hummelhuis in bepaalde gevallen de GGD te informeren. We
stellen het daarom erg op prijs als u ons tijdig informeert.
Kinderen weren
In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat we een kind weren om besmetting van
anderen te voorkomen, bijvoorbeeld bij open tuberculose. We hanteren hierin de richtlijnen
van de GGD en kunnen contact met hen opnemen als dat nodig blijkt.
Ziek melden
Als uw kind ziek is en ’t Hummelhuis niet zal bezoeken, kunt u dit doorgeven via onze ouderapp
Bitcare. Onderstaande stappen leggen uit hoe dit werkt. De melding zal direct bij zowel het
management als de leidsters op de groep binnenkomen. U hoeft ons daarom in principe niet
meer te bellen.
1: Open de Bitcare app en ga naar de 'planning' van uw kind.
2: Druk op het '+' rechtsboven.
3: Druk op 'Ziek'.
4: Stel de datum en tijd in van de ziek melding. Geef eventueel een verwachte hersteldatum
in. Schrijf optioneel nog een notitie over de desbetreffende ziekte.
Let op: Uw kind moet altijd beter gemeld worden, ongeacht of er wel of geen 'Verwachte
einddatum' van de ziekte ingegeven is. Een 'Verwachte einddatum' van de ziekte is handig
voor de persoon die de planning maakt op de kinderopvang. Mocht uw kind echter weer na
ziekte en de verwachte einddatum aanwezig zijn op de kinderopvang, dan zal het altijd dus
eerst nog beter gemeld moeten worden.
Beter melden
Zodra uw kind weer volledig hersteld is en u verwacht dat hij weer kan deelnemen aan ons
dagprogramma dan is hij van harte welkom op ’t Hummelhuis. U kunt uw kind beter melden
via de ouderapp Bitcare, dit werkt als volgt:
1: Ga naar de 'Planning' van uw kind
2: Druk op de dag dat uw kind ziek is
3: Druk op het rode kruis om uw kind beter te melden
4: Voer de datum in wanneer u uw kind wilt beter melden en druk op 'Bewaar'
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