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Echt zieke kinderen zijn bij hun eigen ouders / verzorgers het beste af. We vragen ouders om hun 
verantwoordelijkheid te nemen, is of wordt jullie kindje ziek dan vragen wij jullie om je kind mogelijk 
op te komen halen. Dit geld niet bij een snottebel of verkoudheid, dat is in de opvang onmogelijk te 
voorkomen. Wel willen we aangeven dat buikgriep heel erg besmettelijk is en wij vragen de ouders 
wanneer er buikgriep bij hen zelf of bij hun naaste omgeving heerst hun kind thuis te houden. Dit in 
het belang van de overige kinderen maar ook zeker van de medewerkers. Je bent als kleinschalige 
opvang kwetsbaarder dan grotere organisaties.  
Wij als gepassioneerde pedagogisch medewerkers blijven niet voor iedere snottebel, elk pijntje, of 
anderzijds thuis. Wij zijn ons bewust van ons handelen, en kunnen hier niet elk risico vermijden.  
 
Wij leggen de grens bij een lichaamstemperatuur van 38.5 graden en / of open blaasjes, zoals bij een 
koortslip, waterpokken of krentenbaard, waarbij we kijken naar de gemoedstoestand van het zieke 
kind. Schaafwonden houden we schoon, en verbinden we eventueel met pleisters. Algemeen 
wondvocht dekken we af.  
 
Een oor-thermometer wordt na elk gebruik gereinigd met alcohol.  
 
Als er in de opvang een kinderziekte heerst, dan stellen wij alle ouders er zo snel mogelijk van op de 
hoogte door middel van een mail of app.  
Aan hen dan de keuze of zij dan hun kind wel of niet komen brengen die dag.  
 
Mocht je merken dat je kind s ’ochtends niet helemaal fit is en je hebt bijvoorbeeld medicijnen 
gebruikt, waarderen wij het enorm als dit gemeld wordt. Dit zodat wij de temperatuur en het 
functioneren van je kind goed in de gaten kunnen houden en jullie als ouders op de hoogte kunnen 
stellen van eventuele veranderingen van het welzijn van jullie kind.  
Wij houden alle kinderen dagelijks nauwlettend in de gaten. We controleren altijd bij de 
verschoonmomenten of er geen afwijkende of opvallende dingen zijn.  
 
In overleg met jullie als ouders geven wij de eventuele noodzakelijke medicatie, waaronder 
paracetamol, hoestdrankjes, neusspray en dergelijke. Hiervoor wordt een toestemmingsformulier 
ingevuld.  
Structurele medicatie kan door ons verstrekt worden in overleg met de ouders. Ook hier wordt een 
toestemmingsformulier voor ingevuld. In onze verschoonruimte hangt een lijst met daarop 
beschreven welk structureel medicijn het kind nodig heeft. Deze wordt afgetekend door een PW’er.  
 
Bij insecten en tekenbeten hebben wij een EHBO koffer met daarin een tekenpen en een zuignapje.  
 
Kinderen die structurele medicatie toegediend krijgen, vragen wij de ouders een 
toestemmingsformulier in te vullen.  
 

 

 

 


