Protocol ziekte en ongevallen
Algemeen alarmnummer: 112
Huisarts: dr. Kerkhoven, praktijk de Meidoorn, Primulastraat 2a, Brummen
Bij spoed huisarts: 0575-562224 (toets 1)

Inleiding
Uitgangspunt m.b.t. de handelswijze bij zieke kinderen is de gezondheid van het kind
en de gezondheid van andere kinderen in het kinderdagverblijf. De leiding van Kinderopvang
Malin en de ouders hebben beide een verantwoordelijkheid om infectieziektes zoveel
mogelijk te beperken.
 Kinderopvang Malin heeft een belangrijke taak preventieve om infectieziekten te
voorkomen.
 Ouders melden bij de leiding van Kinderopvang Malin dat het kind een infectieziekte
heeft.
 Ouders brengen zieke kinderen niet naar Kinderopvang Malin.
 Pm-ers van Malin bepalen uiteindelijk bij alle ziektes en aandoeningen of uw kind al dan
niet kan komen of opgehaald moet worden.
 Kinderopvang Malin raadpleegt bij twijfel altijd een arts.
1. Een ziek kind kan niet bij Malin worden opgevangen
Kinderen die ziek zijn hebben extra zorg, aandacht en rust nodig. Op de groepen bij Malin
kunnen we deze extra’s onvoldoende bieden. Daarnaast mogen wij de aandacht voor de
andere kinderen niet uit het oog verliezen. Daarom kan een ziek kind niet door Malin worden
opgevangen.
Malin werkt met verticale groepen. Dat betekent dat alle 0-12 jarigen in 1 ruimte verblijven.
Omdat er baby’s op de groep zijn, blijven we extra kritisch op ziekte en besmettingsgevaar
van alle kinderen. Soms moet een kind dan ook thuis blijven om besmetting van andere
kinderen te voorkomen. Pas als het kind voldoende is hersteld en beter is, kan het weer naar
Malin. Het welbevinden van het kind staat hierbij steeds voorop. Daarnaast vinden wij het
welbevinden van onze pm-ers ook erg belangrijk.
Wanneer kan uw kind niet bij Malin blijven?
 Als uw kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen.
 Als de verzorging te intensief is voor de pedagogisch medewerkers.
 Als het de gezondheid/aandacht van andere kinderen in gevaar brengt (besmetting).
Veel voorkomende ziekten en symptomen die een kind te ziek maken om bij Malin te
blijven:
 hevige diarree
 koorts (38 graden en hoger)




braken
kinderziektes (bijvoorbeeld waterpokken, oorontsteking of krentenbaard)

Bel ons gerust als u twijfelt of u uw kind kunt brengen
U kunt altijd even overleggen met de pedagogisch medewerkers of het verstandig is om uw
kind te brengen. De pm-er bepaalt te allen tijde of u uw kind kunt brengen of dat het
opgehaald moet worden.

2. Wat als uw kind ziek wordt bij Malin?
De pm-ers nemen telefonisch contact met u op om u te laten weten dat uw kind ziek is en om
met u te overleggen. Is uw kind erg ziek? Dan moet uw kind binnen 1 uur worden opgehaald.
Zorgt u altijd voor een achterwacht. Malin geeft geen medicatie om de koorts te
onderdrukken. Bij twijfel worden de belangen van de ouder en die van het kind en de
belangen van de andere kinderen in de groep tegen elkaar afgewogen. In overleg wordt
geprobeerd om tot een goede oplossing te komen. De pm-ers van Malin bepalen uiteindelijk
bij alle ziektes en aandoeningen of het kind al dan niet naar Malin kan komen of opgehaald
moet worden. Bij eventuele twijfel overlegt de pm-er met de directie, die uiteindelijk beslist.

3. Wanneer mag uw kind na ziekte weer naar Malin komen?
Malin vangt uw kind weer op als uw kind helemaal is hersteld en als verwacht mag worden
dat het weer kan meedoen aan het dagprogramma. Als uw kind onder de 4 jaar ernstig ziek
was en koorts had vanaf 38 graden Celsius, dan geldt de regel dat uw kind minimaal 24 uur
koortsvrij moet zijn voordat het weer naar Malin mag komen. Zo krijgt uw kind voldoende
tijd om te herstellen.

4. Koorts en koortsverlagende middelen
Koorts is geen ziekte op zich maar een symptoom van een ziekte die op dat moment nog niet
zichtbaar is. Als u vermoedt dat uw kind ziek is, adviseren wij u om de temperatuur van uw
kind op te nemen. Uw kind heeft koorts als de lichaamstemperatuur 38 graden of hoger is.
Paracetamol en andere koortsverlagende middelen worden veel gebruikt en lijken onschuldige
medicamenten. Maar door het gebruik van deze medicamenten bestaat het risico dat
symptomen onderdrukt worden, wat tot een foute inschatting kan leiden door onze pm-ers.
Een kind kan ernstiger ziek zijn dan op grond van het gedrag verwacht zou worden.
Het is daarom absoluut niet toegestaan een kind koortsverlagende middelen te geven en het
kind dan naar Malin te brengen.

5. Informeer Malin
Het is belangrijk dat u Malin op de hoogte houdt over de situatie van uw zieke kind. Stelt de
huisarts of een specialist een diagnose, dan horen wij dat graag. Dit geldt in het bijzonder als
er besmettingsgevaar is of was. Denk bijvoorbeeld aan (kinder)ziektes zoals Rode Hond,
Kinkhoest en vijfde ziekte. Zo kunnen wij als dit nodig is op tijd zwangere moeders, pm-ers
en de ouders van kinderen met bijzonderheden informeren. In sommige gevallen moet Malin
ook de GGD informeren. Malin staat niet garant voor de gevolgen van het niet verkrijgen van
volledige informatie omtrent het ziek zijn van uw kind.

6. Ziek melden
Bel of app Malin/Kleine Krijger voor 9:00 uur als uw kind ziek is.
Telefoonnummer Malin: 06-48510668

Telefoonnummer Kleine Krijger: 06-42189917

7. Geneesmiddelovereenkomst
Medicijngebruik valt altijd onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Is het tijdelijk nodig
dat uw kind medicijnen krijgt? Dan wordt in overleg met de pm-er bekeken of deze handeling
praktisch uitvoerbaar is en in verhouding staat tot de verzorging en omgang met andere
kinderen in de groep.
Aan ouders/verzorgers wordt gevraagd een verklaring voor het geven van medicijnen in
te vullen en te ondertekenen. We verzoeken het medicijn in de originele verpakking
mee te geven met de bijsluiter.
Zetpillen of paracetamol tegen koorts worden alleen in uitzonderlijke gevallen en in overleg
met de ouder/verzorger gegeven.

8. Communicatie naar ouders
Ouders die gebruikmaken, of gaan maken, van de kinderopvang van
Kinderopvang Malin zijn op de hoogte van het protocol “ziekte en ongevallen”. Dit protocol
staat op de website van Malin, www.kinderopvangmalin.nl.
Ouders die gebruikmaken van de kinderopvang worden vaak geconfronteerd met
opvangproblemen als hun kind ziek wordt. De verantwoordelijkheid van het kinderdagverblijf
voor de gezondheid van het kind en de groep waarin het kind verblijft, kan op gespannen voet
staan met belangen van de werkende ouder. Het protocol geeft ouders informatie over de
handelswijze bij zieke kinderen bij Kinderopvang Malin.
Uitwisselen van bijzonderheden
Wij verwachten dat ouders aan de pm-ers doorgeven wanneer er bijzonderheden zijn die van
belang kunnen zijn voor het verloop van de dag. Bijvoorbeeld een slechte nacht, verhoging,
ziekte, hangerig, of kinderen medicijnen hebben gekregen en bijzonderheden met betrekking
tot de voeding e.d. Andersom geldt hetzelfde en vertelt de pm-er bijzonderheden over de dag.

9. Vaccinaties
In de periode dat uw kind Malin bezoekt is het wenselijk dat de leiding van Malin op de
hoogte is van het doorlopen vaccinatieprogramma per kind. Bij inschrijving van elk nieuw
kind wordt aan ouders gemeld dat hun kind ingeënt dient te worden of te zijn tegen DKTP en
BMR. Ouders die hun kind niet hebben laten vaccineren worden door de leiding van Malin
gewezen op het risico van besmettingsgevaar van infectieziekten voor hun kind. Het is
uiteindelijk de verantwoordelijkheid van ouders of kinderen wel of niet gevaccineerd worden.
Indien een bepaalde besmettelijke ziekte heerst, kunnen de betreffende ouders geïnformeerd
worden door de GGD en eventueel alsnog kiezen voor vaccinatie.

10. Infectieziekten
Infectieziekten zijn ziekten die op verschillende manieren overgedragen kunnen
worden van mens op mens. Er zijn veel besmettelijke ziektes.
Leidinggevenden van kindercentra zijn wettelijk verplicht om het verhoogd voorkomen van
een aantal aandoeningen die vermoedelijk besmettelijk zijn te melden bij de afdeling
infectieziekten van de GGD.
De GGD onderzoekt na een dergelijke melding waardoor de aandoening wordt

veroorzaakt en of er maatregelen genomen moeten worden om verspreiding van de ziekte
tegen te gaan. Malin neemt contact op met de GGD als wij vragen hebben over ziektes.
Wij verzoeken ouders dringend de pm-ers altijd te informeren als een kind een besmettelijke
ziekte heeft. Indien wenselijk, kunnen dan de andere ouders op de hoogte gebracht worden en
kunnen de noodzakelijke maatregelen genomen kunnen worden.

11. Personeelsbeleid



Pm-ers bij Kinderopvang Malin zijn op de hoogte van het protocol “ziekte en
ongevallen” en handelen hier ook naar.
Elke pm-er is in het bezit van een BHV-certificaat of (kinder-)EHBO-certificaat.

12. Meest voorkomende ziektes
Oogontstekingen
Infectueuze conjunctivitis (oogontsteking) is een besmettelijke aandoening die onschuldig is
en, net als een verkoudheid, in de regel binnen een week vanzelf overgaat. Hoewel de
aandoening als ze door een virus is veroorzaakt, soms wel enige weken kan duren. Indien de
oogklachten gepaard gaan met een etterige afscheiding kan er een bacteriële infectie aan ten
grondslag liggen. In dat geval kan het gebruik van antibiotica het herstel enigszins
bespoedigen. In andere gevallen heeft de behandeling met medicijnen weinig zin en is
regelmatig reinigen van het oog met gewoon leidingwater voldoende.
De groepsleiding besteedt extra zorg aan de preventie om verdere uitbreiding van de
aandoening in de groep of in het kindercentrum zoveel mogelijk te voorkomen. Dus
regelmatig handen wassen, met name na het schoonmaken van de ogen en zo min mogelijk in
aanraking komen met de besmettelijke pus uit het oog.






Kinderen met bacteriële oogontstekingen kunnen niet worden ondergebracht bij Malin.
Na 12 uur behandeling met druppels of zalf zijn zij weer welkom.
Als een leid(st)er vermoedt dat ogen ontstoken zijn, zullen wij nimmer een diagnose
stellen. Wij adviseren u in dat geval om spoedig een huisarts te bezoeken.
Het gebruik van antibiotica kan het herstel van een bacteriële infectie bespoedigen.
Een kind met een virale oogontsteking mag alleen Malin bezoeken als het haalbaar is voor
de leidsters om het kind de nodige zorg te bieden. Het is natuurlijk best mogelijk om af en
toe de ogen schoon te maken, maar wanneer een kind ’s morgens al met dichte ogen
gebracht wordt, of wanneer de ogen steeds viezer worden en minimaal 3 keer zijn
schoongemaakt is het niet haalbaar meer en moet u uw kind ophalen. Dit om verdere
besmetting te voorkomen.

Oorproblemen
Een kind met middenoorontsteking voelt zich meestal erg ziek. Als complicatie van een
middenoorontsteking kan een loopoor ontstaan. Het pus is besmettelijk. Echter kan het enkel
een verkoudheid zijn.



Zolang het kind koorts heeft (38 graden of hoger) en zich niet lekker voelt mag het niet
naar Malin komen.
Het kind mag weer bij Malin komen als het geen koorts heeft, zich goed voelt en het pus
niet of nauwelijks uit de oorschelp loopt. Moet dit vaker dan 3 keer schoongemaakt




worden? Dan kan uw kind niet blijven en nemen wij contact met u op. Bij kinderen onder
1 jaar met een oorontsteking/loopoor vragen wij u om een arts te raadplegen.
Het oor mag nooit worden afgedekt.
Bij ontstekingen aan beide oren altijd een arts raadplegen.

Waterpokken
Waterpokken is een besmettelijke infectieziekte die veroorzaakt wordt door een virus. De
incubatietijd is 14-21 dagen.



Kinderen met waterpokken kunnen niet bij Malin worden opgevangen.
Zijn de waterpokkenblaasjes van uw kind ingedroogd? Dan kan uw kind weer bij Malin
terecht.

I.v.m. baby,s op de groep en om verdere uitbreiding voor kinderen en pm-ers te beperken,
mogen kinderen weer naar Malin als de blaasjes zijn ingedroogd. Dit ook uit hygiënisch
oogpunt.
Diarree/braken
Diarree en braken worden veroorzaakt door bacteriën of virussen. Beide zijn extreem
besmettelijk. Malin neemt uiteraard de nodige hygiënische voorzorgsmaatregelen in acht om
het besmettingsgevaar zo minimaal mogelijk te houden. Als er meerdere kinderen in de groep
diarree hebben neemt de pm-er van Malin contact op met de GGD voor nader overleg.







Na braken nemen wij contact op met de ouder/verzorger voor verder overleg.
Bij acute diarree wordt er overlegd met de ouders/verzorgers.
Bij diarree zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak moet uw kind zo snel mogelijk worden
opgehaald.
Kinderen die minimaal 3 keer op 1 dag diarree hebben, moeten zo snel mogelijk worden
opgehaald.
Uw kind kan pas weer naar Malin als de diarree over is en het besmettingsgevaar weg is.
Met de oudere kinderen worden er afspraken gemaakt over het in acht nemen van
hygiënische maatregelen.

Herpesvirus
Een koortslip wordt veroorzaakt door het herpesvirus. Dit virus draag je je hele leven mee. Op
tijden van verminderde weerstand kan de koortslip opnieuw optreden. Het virus wordt
voornamelijk overgebracht door kussen en knuffelen. Preventieve hygiënische maatregelen
worden hierbij met de grootste zorgvuldigheid toegepast. Baby’s kunnen nog geen weerstand
opbouwen tegen dit virus en bij een eventuele infectie ernstig ziek worden.



Kinderen met een koortslip/herpesvirus kunnen niet bij Malin worden opgevangen.
Zijn de herpesblaasjes van uw kind ingedroogd? Dan kan uw kind weer bij Malin terecht.

Hoofdluis
Waar grote groepen kinderen bij elkaar zijn, breekt regelmatig een besmetting met hoofdluis
uit. Dit zien we op scholen, maar ook bij Malin worden we daarmee geconfronteerd. De luis
veroorzaakt jeuk en legt eitjes dichtbij de hoofdhuid, met name achter de oren en in de nek.
De besmetting vindt plaats door direct contact.

De bestrijding van hoofdluis is betrekkelijk eenvoudig maar dient zorgvuldig te gebeuren om
verdere besmetting te voorkomen. Wij vragen van u om bij de bestrijding van hoofdluis mee
te werken aan maatregelen om verdere besmetting te voorkomen. In voorkomende gevallen
zal er altijd bij Malin gemeld worden dat er hoofdluis is geconstateerd.
U kunt uw bijdrage leveren door regelmatig uw kind te controleren. Bij hoofdluis dient het
haar van uw kind gewassen te worden met een middel o.b.v. dimeticon. Daarnaast moet u dan
ook twee weken het haar van uw kind kammen.




Heeft uw kind hoofdluis? Informeer dan altijd de pm-er.
Kinderen met hoofdluis/neten kunnen niet worden opgevangen bij Malin en moeten
worden opgehaald zodat ze thuis behandeld kunnen worden.
Uw kind kan na behandeling weer terecht bij Malin.

Krentenbaard
Krentenbaard (ook wel impetigo genoemd) is een zeer besmettelijke huidinfectie. De infectie
uit zich eerst in de vorm van een bultje, en wordt daarna al snel een blaasje wat gevuld is met
vocht. In dit vocht zitten bacteriën, die voor de besmettelijkheid zorgen. De besmetting vindt
plaats via de handen, het kind kan zichzelf steeds besmetten door aan de puistjes te krabben.
Goede hygiëne is van groot belang. Kinderen mogen de kinderopvang pas weer bezoeken als
de blaasjes zijn ingedroogd, zodat verdere besmetting kan worden voorkomen. Wordt het kind
behandeld met antibiotica dan kan het 48 uur na de eerste inname van antibiotica weer naar
Malin.



Heeft uw kind krentenbaard? Dan kan het niet worden opgevangen bij Malin.
Zijn de krentenbaardblaasjes van uw kind ingedroogd? Of heeft uw kind minimaal 48 uur
antibiotica gebruikt tegen krentenbaard? Dan kan het weer terecht bij Malin.

De vijfde ziekte
De vijfde ziekte is een besmettelijke infectieziekte die wordt veroorzaakt door een virus. De
ziekte komt het meeste voor bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Voor kinderen is het een
onschuldige ziekte, maar infectie in de eerste helft van de zwangerschap kan het risico op
complicaties later in de zwangerschap vergroten. De verschijnselen van de vijfde ziekte zijn
grote en kleine rode vlekken, die beginnen in het gezicht, vooral op de wangen, en zich
verspreiden over het hele lichaam. De vlekken trekken na een week weg. Daarna kunnen de
vlekken echter onder invloed van warmte, kou, inspanning en stress gedurende enkele weken
steeds weer terugkomen voordat ze definitief verdwijnen. Het kind krijgt lichte koorts.
Het virus verspreidt zich via hoesten en niezen door kleine, in de lucht zwevende druppeltjes
afkomstig uit de neus- en keelholte van het zieke kind. Kinderen met de vijfde ziekte zijn
besmettelijk in de week voorafgaand aan de huiduitslag. Zodra de uitslag verschijnt, zijn ze
niet besmettelijk meer.



Kinderen met de vijfde ziekte kunnen gewoon terecht bij Malin.
De vijfde ziekte kan gevaarlijk zijn in de eerste 20 weken van de zwangerschap, alleen bij
intensief contact met het zieke kind. Bij vluchtig contact (halen en brengen) is het risico
besmet te raken te verwaarlozen.

De zesde ziekte
De zesde ziekte is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Het is een
onschuldige ziekte die spontaan geneest. De zesde ziekte komt vooral voor bij kinderen onder
de drie jaar. De verschijnselen zijn o.a. gedurende een paar dagen hoge koorts (boven de
39°C). Als complicatie kan soms een koortsstuip optreden door de snel oplopende koorts.
Ongeveer 3 tot 5 dagen na het zakken van de koorts verschijnen er kleine rode vlekjes op de
romp (meestal niet op armen, benen en gezicht).
Het virus verspreidt zich door hoesten en niezen via kleine, in de lucht zwevende druppeltjes.
De ziekte is besmettelijk vanaf het moment dat de koorts opkomt, totdat de vlekken zijn
verdwenen.



Kinderen met de zesde ziekte kunnen gewoon bij Malin terecht als de koorts en vlekken
weg zijn.
De ziekte is besmettelijk vanaf het moment dat de koorts opkomt, totdat de vlekken zijn
verdwenen.

Hand, voet en mond ziekte
Een kind met deze ziekte is besmettelijk voor de andere kinderen. Het geneest meestal binnen
een week.
Als er hand-voet en mondziekte is geconstateerd bij twee of meer kinderen/medewerkers
binnen 14 dagen, wordt dit aan de GGD en alle ouders bekendgemaakt.



Heeft uw kind hand, voet en mondziekte? Dan kan het niet worden opgevangen bij Malin.
Als de blaasjes zijn ingedroogd kan het kind naar Malin komen. Voorwaarde daarbij is
wel dat het kind weer normaal eet en drinkt.

Ongevallen
Indien er een ongeval plaatsvindt bij Kinderopvang Malin zullen wij altijd contact opnemen
met arts en/of ouder.
Bij ernstig letsel bellen wij eerst 112; zij kunnen ons assisteren bij het verder handelen.

