Ziektebeleid

KINDEROPVANG

Bij ILO staat het kind centraal. Met behulp van ons hygiëneprotocol (zie onze website) doen
wij er alles aan om het risico op verspreiding van ziekten zo klein mogelijk te maken. Helaas
komt het geregeld voor dat kinderen toch ziek worden. Wij begrijpen dat dit als ouderzijnde
erg vervelend kan zijn, omdat u moet werken of andere verplichtingen heeft. Onze opvang is
echter niet ingericht op het opvangen van zieke kinderen omdat wij de extra aandacht en
zorg, die een ziek kind nodig heeft, niet kunnen bieden. Met het ziektebeleid willen wij
duidelijkheid creëren voor de ouders en de pedagogisch medewerkers over wat te doen
wanneer een kind ziek is. Tevens beschrijven we hier hoe ziekte en besmetting te
voorkomen. Hierbij houdt ILO zich aan de uitgangspunten van het Landelijke Coördinatie
Infectieziektebestrijding (LCI) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Het bestand ‘Informatie over ziektebeelden voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en
buitenschoolse opvang’ omschrijft de meest voorkomende ziektes en gaat in op de
herkenning daarvan, de incubatietijd, de gevaren, de gevolgen en het gebruik van
medicijnen. Deze informatie is ook terug te vinden op de KIDDI- app, die bij onze
medewerkers op de telefoons staat geïnstalleerd.
Wanneer is een kind ziek?
Om te bepalen of een kind ziek is vraagt de pedaogisch medewerker zichzelf het volgende af:
- Speelt het kind zoals je van hem/haar gewend bent?
- Praat het kind zoals je van hem/haar gewend bent?
- Voelt het kind warm of juist heel koud aan?
- Huilt het kind vaker of langer dan anders?
- Gaat het kind vaker naar de wc en wat is het resultaat?
- Wilt het kind veel liggen of slapen?
- Klaagt het kind over pijn?
Ook wordt de temperatuur gemeten.
Wanneer nemen wij contact met de ouders op?
Indien het kind een temperatuur heeft van 38,5 graden of hoger, worden ouders altijd
gebeld met de vraag of zij hun kind willen komen ophalen. Maar ook indien kinderen de
gezondheid van andere kinderen in gevaar brengen of indien de pedagogisch medewerker
inschat dat het kind meer zorg en aandacht nodig heeft dan wij op de groep kunnen bieden.
Wanneer wordt de huisarts ingeschakeld?
In principe is bij ziekte de ouder degene die de huisarts inschakelt. De pedagogisch
medewerker schakelt alleen een arts in bij dreiging van direct gevaar:
- Als het kind benauwd is.
- Als het kind niet reageert op aanspreken.
- Als het kind plotseling hele hoge koorts heeft of last heeft van koortsaanvallen.

Wanneer wordt de GGD ingeschakeld?
Als er op de buitenschoolse opvang het vermoeden heerst dat we te maken hebben met
besmettelijke ziektes, dan schakelen we de GGD in. Ouders melden besmettelijke ziekten
van hun kind bij de pedagogisch medewerker. Een medewerker overlegd met de afdeling
infectieziektebestrijding van de GGD, Deze geeft vervolgens advies over:
• Het wel of niet weren van een kind.
• Maatregelen om verspreiding te voorkomen.
• Ouders van andere kinderen informeren over de ziekte, zodat zij op
ziekteverschijnselen kunnen letten.
• Overige kinderen uit voorzorg medicatie of vaccinatie geven.
Beleid bij besmettelijke ziekten
1. Ouders melden besmettelijke ziekten van hun kind bij de leiding.
2. De leiding overlegt zo nodig met de GGD. De GGD wint met toestemming van de
ouders eventueel informatie in bij de huisarts.
3. De GGD adviseert maatregelen afhankelijk van de ziekte.
4. Zieke kind niet toelaten vanwege risico voor overige kinderen.
5. Zieke kind behandelen om verspreiding van ziekte tegen te gaan.
6. Ouders van andere kinderen informeren over de ziekte, zodat zij alert zijn op
verschijnselen. Dit doen wij per e-mail. Bij bepaalde andere ziekten brengt de GGD
een brief uit naar de ouders (bij bv. kinkhoest).
7. Overige kinderen vaccineren of uit voorzorg medicijnen geven. Of indien ouders zich
hier prettig bij voelen mogen de kinderen thuis gehouden worden.
8. Vaak zijn er geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
9. Het kind wordt weer toegelaten indien het risico op besmetting van andere personen
weg is.
Waterpokken en krentenbaard
Waterpokken en krentenbaard komen vaker voor op de kinderopvang. Daarom hanteren wij
hier een duidelijk beleid in. Zodra er een geval van waterpokken of krentenbaard bekend is
op de groep worden ouders hierover geïnformeerd per e-mail. Wanneer er zwangere
medewerkers/ouders zijn worden die mondeling nog extra geïnformeerd in verband met de
risico’s voor het ongeboren kindje.
Kinderen mogen gewoon naar de opvang komen mits:
• Ze geen koorts hebben.
• De blaasjes bedekt kunnen worden door kleding. Blaasjes kunnen namelijk springen
en het vocht vergroot het besmettingsgevaar voor andere kinderen op de groep.
Blaasjes op handen en in gezicht kunnen niet bedekt worden. Bij kinderen met
blaasjes wordt bij toilet gebruik extra gezorgd voor een goede hygiëne. Waterpokken en krentenbaard hoeven niet gemeld te worden aan de GGD. Dit is niet
het beleid dat de GGD hanteert, maar wat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM) adviseert, namelijk: om het contact met blaasjes te vermijden.

Medicatie:
Wanneer een kind medicatie nodig heeft hanteren wij bij kinderopvang ILO strenge regels.
Deze vindt u in het document ‘protocol medicijngebruik Ilo’.
Een ziek kind afmelden:
Een kind wordt ten minste een uur voor aanvang van de opvang per e- mail, telefonisch of
via whats-app afgemeld. Indien het kind weer beter is laat de ouder de pedagogisch
medewerker weten dat het kind weer naar de opvang komt.
Tips voor de ouders:
• Zorg voor een reserve opvang en voor iemand die het kind eventueel kan halen als u
daartoe niet zelf in staat bent.
• Zorg altijd bij de buitenschoolse opvang bekend is waar u overdag te bereiken bent of
wie u kan bereiken.
• We stellen het op prijs als u het ons laat weten, wanneer u uw kind weer naar de
buitenschoolse opvang zult brengen.

