Beleid bij ziekte, toedienen
medicijnen en ongevallen
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Vangt Kinderopvang Purmerend mijn kind op als het ziek is?
Bij Kinderopvang Purmerend is de opvang voor uw kind gegarandeerd, behalve wanneer uw kind ziek is. In
het belang van het zieke kind zelf, én in het belang van de andere kinderen in de groep en de pedagogisch
medewerkers, vangen wij geen zieke kinderen op. We willen daarmee bereiken dat we de opvang gezond
houden, waar u en uw kind uiteindelijk ook van profiteren. Want een ogenschijnlijk onschuldige aandoening
kan toch infectiegevaar met zich mee brengen. En dat willen wij voorkomen in het belang van alle kinderen.
Heeft u een ziek kind en wilt u meer weten over het beleid? U leest het hieronder!

Wat verstaat Kinderopvang Purmerend onder ‘ziek’?
Het begrip ‘ziekte’ is moeilijk exact te omschrijven; de één vindt een kind met een verkoudheid ziek, de ander
noemt een kind pas ziek als het flinke koorts heeft. Bij Kinderopvang Purmerend noemen wij een kind ziek
als:

het een lichaamstemperatuur boven de 38,5 °C heeft;

het 1-op-1 aandacht van de pedagogisch medewerker nodig heeft;

het een besmettelijke ziekte heeft;

het pijn heeft.

Koorts Sommige kinderen hebben vaak verhoging, andere kinderen hebben nooit koorts. Koorts heeft ook
op elk kind een andere uitwerking. Het ene kind voelt zich met een lichaamstemperatuur van 38 °C niet
lekker, terwijl een ander kind bij 39 °C nog lekker aan het spelen is. Onze regel is dat kinderen met een
temperatuur boven de 38,5 graden °C niet naar de opvang gebracht kunnen worden, dan wel opgehaald
moeten worden. Mocht uw kind minder koorts hebben maar zich toch heel ziek voelen, dan kunnen wij ook
besluiten dat het beter is dat uw kind thuis wordt opgevangen. Wij adviseren om uw kind pas weer naar de
kinderopvang te brengen, als hij/zij één dag koortsvrij is geweest.

1-op-1 aandacht Een kind dat 1-op-1 aandacht nodig heeft, voelt zich niet lekker, om wat voor reden dan
ook. Omdat uw kind samen met andere kinderen in een groep zit, is er geen mogelijkheid om een kind
gedurende de hele dag 1-op-1 aandacht te geven. We gaan ervan uit dat kinderen zich in een dergelijke
situatie thuis het meest op hun gemak voelen.

Besmettelijke- en infectieziekten Overleg bij een besmettelijke- of infectieziekte met de pedagogisch
medewerkers of u uw kind kunt brengen. Bij besmettelijke- of infectie ziekten kunt u denken aan:
waterpokken, krentenbaard, hoofdluis, de bof, kinkhoest, mazelen, rode hond, roodvonk, RS-virus,
hersenvliesontsteking en geelzucht.
Meestal kan een kind gewoon komen omdat de ziekte al niet meer besmettelijk is op het moment dat het
zich openbaart (waterpokken) of omdat besmetting toch niet is te voorkomen. Soms blijkt na overleg met
onder andere GGD dat het kind niet op de opvang kan komen.
Indien er een besmettelijke ziekte onder de kinderen heerst, wordt u daarvan op de hoogte gebracht via de
pedagogische medewerkers en een poster op de deuren van de locatie.

Pijn Wanneer uw kind meerder keren klaagt over pijn (tandpijn, buikpijn, hoofdpijn, et cetera), wordt
telefonisch met u overlegt of het raadzaam is uw kind te komen halen en/of hoe te handelen.

Stel dat mijn kind ziek wordt tijdens een opvangdag
Als uw kind ziek wordt tijdens het verblijf bij Kinderopvang Purmerend bekijkt één van de pedagogisch
medewerkers de symptomen en controleert de temperatuur van uw kind. De medewerker beoordeelt
vervolgens of uw kind ziek is volgens de hiervoor genoemde criteria. Mocht dit zo zijn, dan neemt de
medewerker contact met u op en verzoekt u uw kind op te (laten) halen.

Kunnen de pedagogisch medewerkers ook medicijnen toedienen?
U kunt ons verzoeken om uw kind medicijnen of zelfzorgmiddelen te laten toedienen. In dit geval is het
belangrijk dat u een Overeenkomst Toedienen Medicijnen invult en ondertekent, waarin duidelijk wordt
aangegeven welk medicijn, op welke tijden, in welke hoeveelheid en op welke wijze toegediend moet
worden. Dit is een schriftelijke overeenkomst waarin ouders/verzorgers toestemming geven aan
pedagogisch medewerkers om het medicijn toe te dienen aan hun kind. Deze overeenkomst kunt u bij de
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medewerkers opvragen. Medicijnen worden alleen verstrekt wanneer:





het medicijn in de originele verpakking met gebruiksaanwijzing zit;
de gebruiksaanwijzing te controleren is;
de houdbaarheidsdatum nog niet is overschreden;
het medicijn eerder thuis aan het kind gegeven is.

Het medicijn kan alleen toegediend worden als het dagelijks ritme van de groep en de zorg voor de andere
kinderen op de groep niet belemmerd wordt.
Het schriftelijk toestemming geven middels de overeenkomst ‘toediening geneesmiddelen’ geldt voor alle
medicijnen, zowel reguliere als homeopathische middelen.
Het gaat hierbij in beide gevallen zowel om:
 geneesmiddelen die op recept zijn voorgeschreven door huisarts of specialist.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan antibioticakuren, hoestdrank, neus-, oog- of oordruppels, anti-allergeen
medicijnen bij astmatische aandoeningen (pufjes) of medicatie voor overactieve kinderen.
 zelfzorgmiddelen. Dit zijn geneesmiddelen die zonder recept bij apotheek of drogist te koop zijn.
Denk aan: neus-, oog-, of oordruppels, pilletjes tegen tandpijn, hoestdrank, zalf tegen jeuk of schrale huid.
Uitzondering hierop vormen zelfzorgmiddelen die op het kinderdagverblijf aanwezig zijn en tot de dagelijkse
verzorging dienen:
 zalf tegen schrale billen (bijvoorbeeld sudocrème)
 zalf tegen jeuk/pijn na insectenbeten
 ‘vallen-en-stoten’-zalf
 zonnebrandcrème
Let op: indien ouders/verzorgers vragen een medicijn toe te dienen dat hier niet genoemd wordt, wordt altijd
overleg gepleegd met de operationeel manager.
Goedgekeurde medicijnen in Nederland zijn te herkennen aan een code op de verpakking:
- Reguliere medicijnen: RVG+volgnummer
- Homeopathische middelen: RHV+volgnummer
Het op eigen initiatief toedienen van een geneesmiddel/zelfzorgmiddel door pedagogisch medewerkers
anders dan bovengenoemde zelfzorgmiddelen die tot dagelijkse verzorging dienen is niet toegestaan.

Voorbehouden handelingen
Algemeen
Het toedienen van medicijnen, valt in de Wet BIG niet onder de voorbehouden handelingen en mag door
pedagogisch medewerkers worden uitgevoerd, tenzij de manier waarop dit gebeurt een voorbehouden
handeling is. In uitzonderlijke gevallen vragen ouders pedagogisch medewerkers medische handelingen uit
te voeren die volgens de Wet BIG vallen onder de voorbehouden handelingen. Denk bijvoorbeeld aan een
vingerprikje en het geven van injecties bij diabetes, het toedienen van adrenaline middels een auto-injector
of het toedienen van Diazepam middels een rectiole. Om te kunnen beslissen of het toedienen van een
medicijn in een bepaald geval kan worden gekwalificeerd als een voorbehouden handeling, is het van belang
te weten hoe een medicijn dient te worden toegediend.
Anafylaxie en het gebruik van de auto-injector
Sommige kinderen met een ernstige allergie lopen het gevaar in een anafylactische shock te raken, als zij in
contact komen met de allergene stof. De specialist kan voor zo’n kind een ‘adrenaline auto-injector’ (beter
bekend als de ‘epi-pen of ana-pen’) hebben voorgeschreven, voor het geval dit kind in een anafylactische
shock dreigt te raken.
Het prikken op zich betreft in zo’n geval een noodsituatie en mag dan ook door een niet-deskundige c.q.
onbevoegde gebeuren. Voor het toedienen altijd eerst 112 alarmnummer bellen. Na het toedienen heeft het
kind verdere behandeling nodig, die via 112 geregeld wordt. Na het toedienen worden – indien dat nog niet
gebeurd is – direct de ouders/verzorgers op de hoogte gesteld
Indien er sprake is van een kind met auto-injector dienen de vaste pedagogisch medewerkers en de
locatiemanager goed geïnstrueerd te worden. Tevens is het belangrijk af te spreken en vast te leggen:
 wie geïnstrueerd is.
 wie geïnstrueerd heeft.
 hoe de injectie gegeven moet worden (met bijvoorbeeld een tekening erbij).
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waar de auto-injector ligt.
wanneer er geprikt moet worden.
wat de symptomen zijn, waarbij moet worden toegediend.
telefoonnummer huisarts.
dat het document “Overeenkomst toedienen medicijnen m.b.t Anafylactische reactieʺ ingevuld
is
dat de ouder/verzorger verantwoordelijk is m.b.t. de houdbaarheid van het geneesmiddel
hoe gehandeld dient te worden in het geval van uitstapjes.

De pedagogisch medewerkers zullen alle redelijke stappen ondernemen om te voorkomen, dat een kind een
anafylactische aanval krijgt.
Ouders van kinderen die anafylactische aanvallen kunnen krijgen van voedingsmiddelen, zullen hun kind
regelmatig herinneren aan de noodzaak om elk voedsel te weigeren. Ook wat wordt aangeboden door
anderen dan de pedagogisch medewerkers. Tevens zullen zij wijzigingen in de aandoening schriftelijk
melden en vervolgens bespreken met de operationeel manager.
De ouders controleren zelf elke drie maanden of er nieuwe producten aanwezig zijn die (naam kind)
niet mag hebben. Wijzigingen geven zij schriftelijk aan de operationeel manager /de pedagogisch
medewerkers door. In het bijzonder zullen de ouders zorgen voor een eigen 'voorraadtrommel' met
traktaties, die beheerd wordt door de pedagogisch medewerkers.
De instructie zal aan het begin van elk schooljaar herhaald worden. De ouders dragen er zorg voor dat dit
geregeld wordt in overleg met de operationeel manager
Aanvullende afspraken in geval van uitstapjes
Voorafgaand aan elk uitstapje wordt aan de ouders toestemming gevraagd (om een kind mee te nemen
buiten het kinderdagverblijf. Indien de ouders besluiten, dat hun kind niet deel mag nemen, zorgen zij voor
andere opvang.
Ten aanzien van een uitstapje gelden de volgende afspraken:
 De medewerkers beschikken over een mobiele telefoon, waardoor hulp kan worden ingeroepen.
 In geval van nood wordt direct 112 gebeld en de moeder of vader.
 De medicatie wordt altijd meegenomen.
 Noodnummers worden meegenomen

Wat is de handelswijze bij ongevallen?
Bij iedere locatie van Kinderopvang Purmerend is dagelijks tenminste één medewerker aanwezig die een
diploma Bedrijfshulpverlening (BHV) heeft. Alle BHV-medewerkers hebben een diploma Kinder-EHBO en
volgen tweejaarlijks een herhalingscursus. Iedere groep is in het bezit van een uitgebreide EHBO-doos.
Uiteraard wordt u altijd ingelicht wanneer er een ongeval heeft plaatsgevonden waarbij uw kind betrokken is.
Wanneer een bezoek aan de huisarts of de spoedeisende hulp noodzakelijk is, wordt u gebeld. We
overleggen dan of u zelf of de medewerker (indien mogelijk) met uw kind naar een huisarts gaat. Bij ernstige
ongevallen bellen wij eerst 112 en daarna bellen we u.
Het Beleid veiligheid en gezondheid van Kinderopvan Purmerend heeft als uitgangspunt kinderen tegen grote
risico’s te beschermen en hen te leren omgaan met kleine risico’s. Dit beleid beschrijft welke maatregelen
genomen worden om de veiligheid en gezondheid van kinderen en medewerkers te garanderen.

Mochten er ongevallen plaatsvinden of bijna plaatsvinden, dan vullen wij altijd een ongevallenregistratieformulier
in. Deze formulieren hebben tot doel gevaarlijke situaties in kaart te brengen, zodat deze situaties in het vervolg
voorkomen kunnen worden.

Tot slot
Voelt uw kind zich niet helemaal lekker ’s ochtends bij het brengen? Meld het even bij de pedagogisch
medewerkers, zij kunnen uw kind dan extra in de gaten houden.
Is uw kind ziek en blijft het thuis? Belt u dan even om dit te vertellen tegen de pedagogisch medewerkers?
Heeft u nog vragen over ons ziektebeleid of twijfelt u of uw kind wel of niet zal brengen? Neem gerust
contact op met één van de pedagogisch medewerkers van de groep van uw kind!
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