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Ziekte beleid Kikeboo 
 

Middels dit beleid willen wij u aangeven wanneer uw kindje wel of niet mag komen als het ziek is.  
Bij zieke kinderen op het kinderdagverblijf houden we onder andere rekening met incubatietijd, 
besmettingsgevaar, het gebruik van medicijnen en uiteraard hoe het kindje zich voelt. De 
pedagogisch medewerkers en de leidinggevenden van Kikeboo zullen een ziek kindje extra 
observeren en vervolgens beoordelen of een kindje moet worden opgehaald of dat er bijvoorbeeld 
een arts moet worden geraadpleegd. 
 
Een ziek kindje heeft extra zorg, liefde en aandacht nodig, voor de pedagogisch medewerkers is dit 
op de groep vaak niet mogelijk om te bieden. Ook heeft een ziek kindje voldoende rust nodig om te 
genezen. Daarom vragen wij aan ouders om hun kindje op te halen als duidelijk is dat het kindje zich 
echt niet lekker voelt, slecht eet en drinkt en/of niet meer goed mee kan komen met de rest van de 
groep. 
 
Als kinderdagverblijf houden wij uiteraard ook rekening met de gezondheid van de andere kinderen 
op de groep. Als een kindje een besmettelijke ziekte heeft, zal het kindje tijdelijk niet mogen worden 
gebracht naar het kinderdagverblijf. Het hangt echter wel af van de incubatietijd, bij veel ziektes is 
het gevaar van besmetting namelijk al voorbij op het moment dat het kindje zich ziek gaat voelen. 
Hieronder volgt een overzicht van de meest voorkomende kinderziektes en de desbetreffende regels 
die wij als kinderdagverblijf hanteren. Te allen tijde geldt dat wij de ouders op de hoogte houden en 
inlichten over een virus dat heerst op het kinderdagverblijf. Dit doen wij via een informatiememo 
over de desbetreffende ziekte op de groepen en eventueel per mail.  
 
Wij begrijpen dat het erg vervelend is, om voor uw kindje een andere oplossing te zoeken wanneer 
uw kindje niet naar Kikeboo mag komen. Desondanks achten wij dit beleid en de daaruit 
voortvloeiende regels noodzakelijk, dit om de gezondheid van uw kindje en de andere kinderen en 
de pedagogisch medewerkers te handhaven. Wij hopen dat u samen met ons de regels zult 
nastreven. 
 
Wij vertrouwen u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven. Mocht u desondanks vragen 
en/of opmerkingen hebben, dan horen wij dit graag.  
 

Anjuli Stellwag, Eline Grooten en Sanne Morreau 
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De algemeen geldende regel  
Voor kinderen die ziek zijn is het fijn om thuis te zijn. We realiseren ons, dat het begrip ‘ziek’ moeilijk 
en precies te omschrijven is; de één vindt een kindje met een verkoudheid ziek, de ander noemt iets 
pas een ziekte wanneer het met een flinke koorts gepaard gaat. Omdat wij niet voldoende aandacht 
aan een ziek kindje kunnen geven, en om de andere kinderen te beschermen tegen ziektes 
verzoeken wij u zich te houden aan de regels. Bij twijfel kunt u natuurlijk met ons overleggen. Wij 
vinden het belangrijk dat de verantwoordelijkheid van een ziek kindje bij de ouders/verzorgers ligt.  
 
Wat verwachten we van de ouders:  

• Wanneer het kindje thuis ziek is, dit zo spoedig mogelijk telefonisch door te geven op de 
groep.  

• De pedagogisch medewerkers te informeren over de eventuele ziekte en/of aandoening, 
hoelang het zieke kindje waarschijnlijk niet naar Kikeboo komt en verdere informatie die van 
belang is.   

• De pedagogisch medewerkers te informeren wanneer het kindje zich niet fit voelt. Doordat u 
dit meldt kunnen de pedagogisch medewerkers uw kindje extra in de gaten houden.  

• wanneer de ouders/verzorgers door het kinderdagverblijf worden verzocht om het kindje op 
te halen, er voor te zorgen dat dit zo snel mogelijk gebeurt. De regel is dat het zieke kindje 
uiterlijk binnen een uur, na telefonisch contact, opgehaald moet worden. Mocht het voor 
beide ouders/verzorgers niet mogelijk zijn om het zieke kindje op te komen halen, willen wij 
graag weten wie er voor hen in de plaats komt.  

 
Wat doet Kikeboo:  

• Direct contact te zoeken met de ouders/verzorgers en hen te verzoeken het kindje (binnen 
een uur, na telefonisch contact) op te halen, indien er een ziekte wordt geconstateerd of  
wanneer er angst bestaat voor besmettingsgevaar voor het desbetreffende kindje of de 
overige kindjes.  

• De ouders op de hoogte te houden over een eventuele ziekte of aandoening en alle verdere  
informatie die in het belang zijn van het kindje en de opvang.  

• Bij een ongeval zorg te dragen voor E.H.B.O., intern en indien nodig extern, en  
daarvan de ouders zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen.  

• Bij een heersende (kinder)ziekte en/of besmettingsgevaar, de ouders te informeren over de  
gegevens van de ziekte, de verschijnselen en wat te doen. Dit zullen we doen aan de hand 
van een A4 die op de deur van de groep hangt.  

 
Wanneer bellen we om te overleggen?  

• Als de pedagogisch medewerkers twijfelen over de lichamelijke toestand. Bijvoorbeeld als 
het desbetreffende kindje hangerig is, aanhoudend pijntjes heeft, lusteloos is, verhoogde 
temperatuur heeft.  

• indien zich er een incident (bijv een val) heeft plaatsgevonden 
 

Medicijnen	
Wanneer ouders de pedagogisch medewerkers verzoeken om bepaalde medicijnen toe te dienen, is 
dit mogelijk. De ouders dienen wel van te voren een medicijnformulier in te vullen (aanwezig op de 
groep). Het medicijn wordt alleen toegediend als dit in de originele verpakking is, voorzien van naam 
en thuis al eerder is gegeven. Kikeboo zal geen paracetamol toedienen ter preventie, dit mag alleen 
op schriftelijk verzoek van de huisarts (bijvoorbeeld in plaats van een antibioticakuur). Het komt nog 
wel eens voor dat ouders ’s ochtends hun kindje een zetpil/paracetamol geven om de koorts te 
verlagen om op deze manier het kindje wel te kunnen brengen. Het gevaar op koortsstuipen neemt 
hierbij toe! Het medicijn onderdrukt de koorts, maar zodra deze is uitgewerkt, stijgt de koorts 
plotseling waardoor de kans op een koortsstuip vele malen groter is. Wij vragen jullie daarom om dit  
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bij voorkeur uiteraard niet te doen, maar als het toch een keer noodzakelijk is, vertel het ons dan in 
ieder geval bij het brengen, zodat wij het kindje extra in de gaten kunnen houden. 
 

Richtlijnen kinderziekten  
 
Koorts 
Op het moment dat een kindje koorts (38,0 -38,5C) heeft, bellen wij de ouders om te overleggen. 
Zolang een kindje met koorts zich nog goed voelt, nog mee kan komen met de groep en er de 
mogelijkheid is om het kindje wat extra zorg te bieden, mocht dat nodig zijn, dan is er geen urgente 
reden om het kindje op te komen halen. Zodra een kindje boven de 38,5C koorts heeft, moet het 
kindje opgehaald worden.   
 
Diarree 
Diarree kan erg besmettelijk zijn voor de andere kinderen en het personeel. Als er sprake is van drie 
dunne luiers binnen korte tijd, bellen wij de ouders om het kind op te halen. Bij bloederige diarree 
dient het kindje direct te worden gehaald. Bij dunne luiers als gevolg van het doorkomen van tandjes, 
door medicijngebruik of diarree t.g.v. voedselallergie mag het kindje wel komen, mits het kindje zich 
fijn voelt en mee kan komen met de groep.  
 
Waterpokken 
Er verschijnen rode bultjes, waarop na enige tijd blaasjes ontstaan, die erg kunnen jeuken. De 
incubatietijd is 14 tot 21 dagen. Als een kindje zichtbaar waterpokken krijgt, is het besmettingsgevaar 
al voorbij. Toch mag een kindje met waterpokken niet naar Kikeboo komen. Dit heeft te maken met 
de hygiëne. In het geval van blaasjes waar vocht uitkomt, zoals bij de waterpokken, vinden we het in 
verband met de hygiëne (het vocht kom overal aan te zitten) geen goed idee om de kinderen naar 
Kikeboo te laten komen. Als de blaasjes zijn ingedroogd, mag het kindje weer komen, mits het kindje 
zich goed voelt en geen koorts heeft.  
 
Hand- voet en mondziekte 
Dit is een virusziekte die een paar dagen duurt en vanzelf weer overgaat. Het geeft pijnlijke blaasjes 
in mond, op voetzolen en handpalmen vaak in combinatie met huiduitslag. Dit wordt voorafgegaan 
door misselijkheid, pijnlijke keel, soms diarree en lichte koorts. Als het kindje ziek is of koorts heeft, 
mag het niet naar het Kikeboo komen en/of als er zeer veel blaasjes zijn op plekken die niet bedekt 
zijn (in verband met de hygiëne). Als de blaasjes zijn ingedroogd, mag het kindje weer komen, mits 
het kindje zich goed voelt en geen koorts heeft.  
 
Krentenbaard 
Krentenbaard is een oppervlakkige infectie van de huid, veroorzaakt door een bacterie. De 
aandoening begint met vorming van blaasjes, die opengaan en waarop een korstje komt. Het vocht 
uit de blaasjes is zeer besmettelijk. Het kindje mag weer komen als de blaasjes zijn ingedroogd of 24 
uur na de start van de behandeling met antibiotica (zalf).  
 
Koortslip 
Er vormen zich meestal blaasjes rond de mond die vocht bevatten. Na enkele dagen springen ze 
open, waarna zich een korstje vormt. De koortslip jeukt hevig. De klachten duren ongeveer een 
week, maar kunnen telkens terugkeren. Het kindje mag niet komen, vóórdat het plekje is ingedroogd 
en er een korstje is. Daarvoor is de koortslip besmettelijk voor andere kindjes. 
 
Spruw 
Een schimmelinfectie waarbij er witte plekjes in de mond zijn, die niet weg te vegen zijn. Het kindje  
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mag naar het kinderdagverblijf komen als het behandeld wordt met een crème tegen een 
schimmelinfectie en het kindje zich goed voelt. 

Ontstoken oog 	
Een ontsteking van de ogen veroorzaakt door een bacterie of een virus. Wanneer dit gepaard gaat 
met heldere/gelige afscheiding uit de ogen, is dit zeer besmettelijk. We adviseren dan om dan even 
met het kindje langs de huisarts te gaan.  

Loopoor  
Infectie van het middenoor (achter het trommelvlies), wat meestal gepaard gaat met oorpijn. Gevolg 
is dat er na een tijdje wit/gelig vocht uit het oor loopt, waarna de pijn zal afnemen. Een loopoor kan 
twee weken aanhouden. In overleg met de pedagogisch medewerkers wordt besloten of het kindje 
naar Kikeboo kan komen.  
 
5de ziekte 
Een besmettelijke infectieziekte veroorzaakt door een virus. De ziekte komt het meest voor bij 
kinderen in de basisschoolleeftijd. Het kindje heeft lichte koorts en er verspreiden zich over het hele 
lichaam grote en kleine rode vlekken die beginnen in het gezicht. Voor kinderen is het een 
onschuldige ziekte, maar infectie in de eerste helft van de zwangerschap kan het risico op een 
miskraam vergroten. De besmetting is al geweest als de rode vlekken zichtbaar worden, dit betekent 
dat het kindje mag komen naar het kinderdagverblijf, mits het kindje zich ook goed voelt. 
 
6de ziekte	
Een infectieziekte die veroorzaakt wordt door een virus. Het kindje heeft hoge koorts (40 graden) en 
1 of 2 dagen na het zakken van de koorts verschijnen er rode vlekjes op de romp. De besmetting is al 
geweest als het kindje koorts heeft en rode plekjes krijgt, dus het kindje mag gewoon komen naar 
het kinderdagverblijf, mits het kindje zich goed voelt.	
 
Hoofdluis 
Een kindje met hoofdluis mag gewoon naar Kikeboo komen, onder de voorwaarde dat de hoofdluis 
thuis behandeld wordt met luizenkam én antihoofdluis shampoo. Ontdekken wij hoofdluis bij een 
kindje, dan nemen we contact met de ouders zodat het kindje opgehaald kan worden om thuis 
behandeld te worden.  

Omgaan met bloed en/of wondvocht contact  
Wij nemen de volgende maatregelen om geen direct contact te krijgen met andermans bloed of 
wondvocht:  

• -  Pedagogisch medewerkers wassen voor- en na wondverzorging de handen  
• -  Bij elk contact met bloed, wondvocht of lichaamsvochten die zichtbaar met bloed zijn  

    vermengd worden wegwerphandschoenen gedragen  
• -  Gemorst bloed wordt met handschoenen aan met een papieren tissue verwijderd  
• -  De ondergrond wordt met water en allesreiniger schoongemaakt  
• -  Het verontreinigde oppervlak wordt schoongespoeld en nagedroogd  
• -  Het oppervlak wordt daarna met ruim alcohol 70% gedesinfecteerd  
• -  Wondjes worden met een waterafstotende pleister afgedekt  
• -  Pleisters of verband worden regelmatig (of wanneer ze doordrenkt zijn) verwisseld  
• -  Met bloed bevuilde kleding en linnengoed wordt op 60°C gewassen  

 
Indien er door omstandigheden, zoals bijten tot bloeden toe, toch bloed contact is geweest, wordt er 
binnen 24 uur contact opgenomen met de huisarts.  
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Medische handelingen  
De pedagogisch medewerkers zijn niet bevoegd om medische handelingen uit te voeren. Mocht er 
zich een situatie voordoen waarin het noodzakelijk is dat er bij een kindje tijdens het verblijf een 
medische handeling verricht wordt, dan zal de directie per geval beslissen of aan dit verzoek gehoor 
kan worden gegeven. Hierbij worden de regels uit de Wet BIG gevolgd. Deze wet houdt in dat 
bepaalde handelingen alleen mogen worden verricht als voldaan wordt aan de volgende 
voorwaarden:  
1. De medische handeling moet worden verricht in opdracht van een beroepsbeoefenaar die voor 
het verrichten van de handeling zelf bevoegd is. 
2. De persoon die de handeling verricht, moet de aanwijzingen van de opdrachtgever opvolgen.  
3. De persoon die de handeling verricht, moet bekwaam zijn om de handeling te verrichten.  
4. Er wordt een aanvullende overeenkomst met de ouders afgesloten. In een dergelijke 
overeenkomst worden de afspraken over de aanvullende zorg, de financiering ervan en de 
aansprakelijkheden van het kinderdagverblijf en het personeel nader geregeld. 
5. Uit de aanvullende overeenkomst moet expliciet blijken voor welke medische handelingen de 
ouders van het kindje toestemming hebben verleend.  
6. Uit een zogenaamd “autorisatieformulier” dient de toestemming van een arts en bovendien de 
beschikbaarheid, bekwaamheid en bereidheid van de medewerkster te blijken. 
7. De medewerkster ontvangt aanwijzingen van de arts met betrekking tot:  

1. De wijze waarop de handeling moet worden uitgevoerd. 
2. Algemene aandachtspunten ter observatie na het uitvoeren van de handeling 
3. Instructies voor het handelen bij bepaalde verschijnselen. 
4. De arts bepaalt in hoeverre extra toezicht en tussenkomst van zijn/haar kant noodzakelijk 
is.  

 
Noodsituaties 
De Wet BIG is slechts van toepassing op medische handelingen die beroepsmatig worden verricht. In 
noodsituaties wordt iedereen geacht naar beste vermogen te handelen en kan het verrichten van 
voorbehouden handelingen in strijdt met de wet zelfs noodzakelijk zijn. In dat geval is er sprake van 
overmacht en levert de hulpverlening geen strafbaar feit op.  
 
 
 

 


