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1. Inleiding  
 

Op Peuteropvang Calimero staat het kind centraal. Kleine kinderen hebben nog weinig 

weerstand. In de opvang komen ze meer met ziektekiemen in aanraking dan thuis. Ze 

hebben er vele en intense contacten met andere kinderen en begeleiders. Ze spelen met 

hetzelfde speelgoed. Des te ouder kinderen worden des te minder vaak ze ziek worden 

omdat ze meer weerstand krijgen.  

Als een kind ziek is heeft het extra verzorging en aandacht nodig, welke wij niet kunnen 

bieden op de groep, hoe graag wij dit ook zouden willen. Wij vinden het belangrijk dat de 

verantwoordelijkheid van een ziek kind bij de ouders ligt. In dit protocol wordt besproken 

welke regels Peuteropvang Calimero stelt ten aanzien van de opvang van zieke kinderen. 

Als team hebben we er begrip voor, dat het heel lastig kan zijn als uw kind ziek is en u moet 

werken. In het algemeen kunt u ervan uitgaan dat de peuteropvang er is voor gezonde 

kinderen en niet voor de verzorging van zieke kinderen. 

2. Zieke Kinderen 
2.1 Wanneer kan een kind niet naar de opvang? 

Indien een kind te ziek is, indien meedoen met de activiteiten op de groep niet mogelijk is, 

is het raadzaam om een kind thuis te houden. Voor een kind is het fijn als het ziek is om in 

zijn eigen omgeving te zijn. Daarnaast kan worden voorkomen dat andere kinderen ook ziek 

worden door besmetting. 

Hieronder kunt u informatie vinden wanneer een kind niet naar de opvang kan:  

• Uw kind is te ziek om deel te nemen aan de normale activiteiten in de opvang. 

• Uw kind vraagt te veel aandacht en zorg zodat de gezondheid of de veiligheid van de 

andere kinderen niet gegarandeerd kan worden.  

• Het kind heeft een of meerdere van deze symptomen:  

o Koorts (38.5 graden of hoger) 

o Diarree: verandering van stoelgangpatroon met 3 waterige ontlastingen in de 

laatste 24 uur bij een kind dat te ziek is om in de opvang te blijven.   

▪ Uitzondering: wanneer de diagnose ‘peuterdiarree’ wordt gesteld, mag 

het kind wél naar de opvang komen.  

o Braken   

▪ 2 of meer keer tijdens de laatste 24 uur  

▪ Wanneer er gevaar voor uitdroging bestaat 

o Ademhalingsmoeilijkheden, gierende hoest of ademnood 

o Mondzweertjes bij een te ziek kind 

o Aanhoudende buikpijn van 2 uren of langer  

o Het kind heeft een besmettelijke ziekte waarbij het kind zelf of de andere 

kinderen een risico lopen.  
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2.2.  Wat doen we met kinderen die zich niet lekker voelen op de opvang?  

Wanneer kinderen zich niet helemaal fit voelen (maar niet té ziek zijn voor de opvang) zijn 

ze wel welkom op de opvang. Ouders dienen bij binnenkomst aan te geven in welke mate 

het kind zich niet lekker voelt. Hierbij dient ook gemeld te worden of het kind al dan niet 

een paracetamol heeft gekregen. Dit omdat wanneer de paracetamol/zetpil uitgewerkt is, 

de koorts omhoog kan schieten en een koortsstuip kan ontstaan. Wij kunnen daar geen 

verantwoordelijkheid voor nemen. Medewerkers zullen extra alert zijn op symptomen, maar 

zullen geen paracetamol aan het kind toedienen (tenzij dit op doktersvoorschrift is en een 

medicijnverklaring is ingevuld).   

 

2.3 Wanneer zijn kinderen te ziek om op de groep te blijven?  

De medewerkers op de groep kennen de kinderen goed. Wanneer zij zich zorgen maken 

over de gezondheid van een kind, zullen zij de ouders hiervan op de hoogte stellen. 

Wanneer kinderen een temperatuur hebben van boven de 38,5 graden of hoger worden de 

ouders gebeld met het verzoek hun kind op te komen halen. Ook wanneer het zieke kind de 

gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt, voelen wij ons ook genoodzaakt de 

ouders te vragen hun kind op te komen halen. Mocht het niet lukken één van de ouders te 

bereiken, zal worden overgegaan met het bellen van de contactpersonen.  

 

2.4 Wanneer wordt de huisarts ingeschakeld?  

De medewerkers op de opvang hebben allen een Kinder-EHBO certificaat. Zij zullen in geval 

van nood weten hoe te handelen. Daarnaast zullen zij in sommige gevallen de huisarts in 

moeten schakelen. Dit doen zij in geval van het kind; 

• Benauwd is,  

• Niet meer reageert als je hem/haar aanspreekt,  

• Plotseling hoge koorts heeft  

• Last heeft van aanvallen/toevallen 

Er zal meteen gehandeld worden door de medewerkers op de groep. Daarna wordt er in 

eerste instantie contact opgenomen met de huisarts indien dit nodig is. Het kan zo zijn dat 

de ouders dus pas gebeld worden als er als een pedagogisch medewerker onderweg is naar 

de huisarts met het kind. Er zal altijd vervangend personeel (achterwacht) aanwezig zijn op 

de groep, wanneer één van de medewerkers voor spoed weg moet.   

Voor spoedgevallen kunnen we altijd terecht bij de huisartsenpraktijk Systole in Losser. In 

alle andere gevallen wordt er naar de huisartsenpost gegaan.  

 

2.5 Wanneer wordt de GGD ingeschakeld?  

Als er op de peuteropvang het vermoeden heerst dat we te maken hebben met 

besmettelijke ziektes, dan volgen wij de richtlijnen van de GGD.  Deze zijn te vinden op: 

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/LCHV_Uitgave

n/Informatie_over_ziektebeelden_voor_KDV_PSZ_en_BSO/Download/Informatie_over_ziekt

ebeelden_voor_KDV_PSZ_en_BSO_november_2017 
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Samenvattend worden ziektes gemeld bij: 

• Huiduitslag (vlekjes, pukkels, zweertjes): vanaf 2 gevallen binnen 2 weken in 

dezelfde groep. 

• Schurft (scabiës): vanaf 3 gevallen in dezelfde groep (bij scabiës crustosa - een zeer 

besmettelijke vorm van schurft - al bij 1 geval). 

• Braken en/of diarree: als er binnen 1 week meerdere personen zijn met klachten van 

braken en/of diarree.  

• Geelzucht: vanaf 1 geval. 

• Andere ernstige aandoeningen die vermoedelijk infectieus zijn: bijvoorbeeld 

meerdere gevallen van longontsteking of hersenvliesontsteking in korte tijd. 

 

2.6 Beleid bij besmettelijke ziekten  

Peuteropvang Caliermo volgt ten alle tijden de richtlijnen van het Landelijke Coördinatie 

Infectiebestrijding (LCI), deze worden uitgegeven door het RIVM en de GGD. 

Ouders dienen besmettelijke ziekten van hun kind altijd te melden bij een medewerker van 

Peuteropvang Calimero. 

   

 

2.6.1 Waterpokken en krentenbaard   

• Waterpokken en krentenbaard zijn ziektes die vaker voorkomen op de 

peuteropvang. Daarom hanteren wij hier een duidelijk beleid in:  

• Zodra er een geval van waterpokken of krentenbaard bekend is op de groep worden 

ouders hierover geïnformeerd door een briefje op de deur op te hangen: ‘Er heerst 

waterpokken/krentenbaard’. De aangrenzende school zal ook worden geïnformeerd. 

Wanneer er zwangere ouders zijn (en dit is bij ons bekend) worden die mondeling 

nog extra geïnformeerd in verband met risico’s voor de ongeboren vrucht wanneer 

zij zelf nog niet beschermd zijn tegen waterpokken. Die zijn er wanneer een moeder 

zelf nog geen waterpokken heeft gehad en zich hier ook niet tegen heeft laten 

inenten voor de zwangerschap.  

• Kinderen mogen gewoon naar peuteropvang komen mits;  

o Ze geen koorts hebben (zie 2.3)  

o Ze geen open blaasjes hebben.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


