Protocol ziekte en gezondheid De Hilbillies
Vaak krijgen wij vragen of is er onzekerheid bij de ouder(s) of het kindje wel/niet naar het
kinderdagverblijf mag
Om te beoordelen of uw kind wel of niet naar het kinderdagverblijf kan komen of kan
blijven, wordt er gekeken naar de volgende aspecten:
•
•

de gezondheid en het welbevinden van uw kind;
de gezondheid van de andere kinderen, de groepssamenstelling en het dagprogramma.

Een kind dat zich niet goed voelt, verdient extra zorg en aandacht, die op een
kinderdagverblijf in een groep soms moeilijk te bieden is. Een kind dat in lichte mate ziek is
en hier weinig hinder van ondervindt, kan gewoon naar de kinderopvang komen. Als uw kind
zich echter zo vervelend voelt dat het medische hulp nodig heeft of beter af is als het in de
nabijheid van de ouders is, wordt u telefonisch verzocht om uw kind op te halen. Het is voor
ons niet mogelijk om uw zieke kind langdurig op schoot te houden, terwijl het daar wel
behoefte aan heeft. Bovendien heeft een ziek kind vaak meer behoefte aan rust. Kan het
niet voldoende tot rust komen op het kinderdagverblijf, dan kan dit het genezingsproces
negatief beïnvloeden.
Als een kind ziek is, is het belangrijk na te gaan of de gezondheid van de andere kinderen
hierdoor in gevaar komt. Als de ziekte besmettelijk is dan kan dit het geval zijn. In zo'n geval
kan het zo zijn dat uw kind de kinderopvang tijdelijk niet mag bezoeken. Het thuishouden
van een kind moet wel zinvol zijn. Bij veel ziekten is de fase van besmettelijkheid namelijk al
voorbij op het moment dat uw kind zich ziek gaat voelen. In veel gevallen kan uw kind dan
wel naar de Hilbillies komen. Bij twijfel van de ouder(s) geven wij graag advies en verwijzen
zo nodig naar de huisarts om met hem/haar te overleggen. De ouders van de andere
kinderen worden mondeling, per sms of mail geïnformeerd over de heersende ziekte.
Of wij een ziek kind voldoende aandacht kunnen bieden, hangt mede af van de
groepssamenstelling en van de andere kinderen. Als een kind bijvoorbeeld last heeft van
ontstoken ogen en naar het kinderdagverblijf komt, is er op dat moment wellicht voldoende
ruimte en tijd om het adequaat op te vangen en te zorgen voor een goede hygiëne. Dit
wordt lastiger als er meer kinderen last hebben van een ontstoken oog. Zo kan het dus
gebeuren dat er bij dezelfde ziekteverschijnselen verschillend gehandeld wordt. Per situatie
wordt in overleg met u bekeken wat haalbaar is.
Bij koorts beoordelen wij hoe het kind zich voelt, of het mee kan doen in de groep en
hoeveel verzorging en aandacht het nodig heeft. Bij verhoging (vanaf 38°C) of koorts worden
ouders telefonisch op de hoogte gebracht, zonder daar direct consequenties aan te
verbinden. Belangrijk is dus wel dat u te allen tijden telefonisch bereikbaar bent.

Wij zijn erg terughoudend met het geven van zetpillen. Zetpillen hebben geen genezende
factor, ze verlagen koorts en vermindert pijn. Heeft het kind zetpillen nodig na bv een
operatie of iets dergelijks willen we ze geven, maar niet bij een griep, koorts of verkoudheid.
Medicatie
Heeft uw kind medicijnen voorgeschreven via de huisarts/ specialist meldt dit altijd bij
binnenkomst en overhandig deze persoonlijk aan ons, niet in de tas of het mandje. Dit geldt
ook voor de zelfmedicatiemiddelen zoals bijvoorbeeld een neusspray.
medicijnen dienen altijd in de originele verpakking te worden meegegeven en te zijn
voorzien van naam.

