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N.B. In dit beleidstuk wordt gesproken over ouders. Waar ouders staat kan ook
verzorgers gelezen worden. Onder verzorger wordt de ouder en/of wettelijk
vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een voogd) van het kind verstaan.
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Ziektebeleid
Helaas komt het voor dat kinderen ziek worden. PetitPetit Kinderopvang heeft een
ziektebeleid opgesteld hoe om te gaan in het geval van ziekte. PetitPetit is er niet op
ingericht om zieke kinderen op te vangen. Daarbij komt dat een ziek kind over het
algemeen het liefst thuis is. Mocht een kind onverhoopt ziek worden, dan nemen de
pedagogisch medewerkers contact op met de ouder(s)/verzorger(s) en wordt er bepaald
of het in het belang van het kind is dat het opgehaald wordt.
PetitPetit probeert hierbij rekening te houden met jouw situatie en benadrukt dat het
belang van jouw kind en dat van de andere kinderen altijd voorop staat.
Wanneer jouw kind ‘ziek’ is, kijken we niet alleen naar het belang van jouw kind, maar
ook naar het groepsbelang. Daarin weegt PetitPetit mee:
• Het risico van een besmetting van de hele groep
• De benodigde extra aandacht en zorg voor het zieke kind t.o.v. de rest van de
groep
• Wanneer de hygiëne op de groep niet gehandhaafd kan worden, rekeninghoudend
met de bezetting op de groep.
Voor de bepaling van het besmettingsgevaar hanteren wij de richtlijnen van de GGD.
Zodra het besmettingsgevaar geweken is en je kind in staat is met het normale
dagprogramma mee te draaien, is je kind weer welkom bij PetitPetit.
Wanneer mag jouw kind wel of niet komen bij PetitPetit
Er zijn verschillende redenen waarom je kind ziek kan worden. Het is van belang dat wij
op de hoogte worden gesteld, wanneer je kind niet lekker is of kans heeft om ziek te
worden. Je kind kan bepaalde verschijnselen (verhoging, vlekjes) krijgen als reactie op
een inenting. Wij vinden het prettig om hiervan op de hoogte te zijn, zodat wij dit in de
gaten kunnen houden. Geef het dus aan ons door als je kind is ingeënt om te voorkomen
dat wij je onnodig bellen.
Zodra jouw kind op PetitPetit ziek wordt, nemen de pedagogisch medewerkers contact
met je op om je te informeren. Let erop dat je de (nood)telefoonnummers die wij van je
hebben actueel en kloppend zijn.

Medicijnen
Het kan zijn dat je kind medicijnen nodig heeft en deze toegediend moeten worden
tijdens het verblijf bij PetitPetit. Voor het toedienen van medicijnen moet je de
pedagogisch medewerkers schriftelijk toestemming geven. Het toestemmingsformulier is
op de locatie aanwezig en moet volledig ingevuld worden. De medicijnen zitten in de
originele verpakking, voorzien van naam en de tijden wanneer het gegeven dient te
worden. Tevens vragen wij ouders om de houdbaarheidsdatum van de betreffende
medicatie in de gaten te houden.
LET OP: Wij geven géén koortsonderdrukkende middelen! Middelen die de koorts
onderdrukken mogen alleen gegeven worden bij pijnbestrijding en op doktersvoorschrift.
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Wanneer de huisarts een besmettelijke ziekte heeft vastgesteld bij je kind, dan willen wij
dat graag weten. We kunnen dan, indien nodig, naar andere ouders communiceren welke
ziekte er heerst en of er maatregelen moeten worden genomen (bijvoorbeeld bij
zwangerschap).
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Mocht je kind thuis al een koortsonderdrukkend middel hebben gekregen, meld dat dan
op de groep.
Medisch handelen
Wanneer jouw kind medische handelingen nodig heeft voor zijn of haar gezondheid, dan
bieden wij de mogelijkheid dat jij of de thuiszorg deze handelingen op de locatie verricht.
Denk hierbij aan het geven van sondevoeding, het meten van de bloedsuikerspiegel of
het toedienen van bijvoorbeeld een injectie. De medewerkers van PetitPetit verrichten
geen handelingen die onder medisch handelen vallen, tenzij het om een
levensbedreigende situatie van het kind gaat. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het gebruik
van een epipen bij een allergische reactie.
Doktershulp
Binnen PetitPetit is altijd een BHV-er aanwezig. Ontstaat er een situatie waarin (acute)
doktershulp nodig is dan wendt PetitPetit zich in eerste instantie tot een huisarts of de
alarmcentrale.
Wanneer mag je kind wel of niet komen naar de opvang
Hieronder vind je een overzicht van wanneer je kind wel of niet kan komen naar
PetitPetit:
Ziekte/ Aandoening

Je kind thuis
houden/ophalen

Je kind is welkom als

Koorts

Als de lichaamstemperatuur
van je kind boven de 38,5
graden is en je kind niet
mee kan doen met het
dagprogramma. Hierbij
kijken we goed naar het
individuele kind.
Als sprake is van 3x
waterdunne ontlasting
binnen zeer korte tijd.

Als je kind mee kan doen
met het dagprogramma,
dus niet hangerig en
koortsig is.
(advies: na 24 uur
koortsvrij).

Griep

Als je kind zich hangerig
voelt, huilerig is, niet lekker
in zijn/haar vel zit en koorts
heeft.

Ontstoken ogen

Hoofdluis

Je kind moet gelijk
behandeld te worden, nadat
luizen zijn geconstateerd.

Waterpokken

Krentenbaard

Je kind mag komen,
behalve in
uitzonderingsgevallen
(meerdere gevallen binnen

Je kind geen diarreeluiers
meer heeft en weer
normale ontlasting heeft
gehad. Je kind voldoende
kan en wil drinken (ter
voorkoming van uitdroging)
Je kind zich niet meer
hangerig voelt en koortsvrij
is.
Je kind mag komen, mits je
kind geen last heeft van
deze ziekte.
Je kind behandeld is met
een anti luizenmiddel.
Je kind mag komen, mits je
kind geen last heeft van
deze ziekte.
Bij uitzonderingsgevallen 48
uur na behandeling van
antibiotica (zalf of een
kuur), anders n.v.t.
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Diarree
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korte tijd en wanneer de
krentenbaard overheersend
aanwezig is (meerdere
plekken en grote plekken)).
Je kind mag komen, mits de
koortslip is afgedekt en de
hygiëneregels nageleefd
kunnen worden.
Je kind mag komen, mits je
kind geen last heeft van
deze ziekte.
De open waterwratjes
afgeplakt zijn met
bijvoorbeeld een pleister.
Je kind mag komen als de
behandeling is gestart.
Je kind mag komen, mits je
kind geen last heeft van
deze ziekte.

Spruw

Waterwratten

Ringworm
Middenoorontsteking/
Loopoor

Vijfde/zesde ziekte

Hand, voet en
mondziekte
Pseudokroep

Luchtweginfectie

Mazelen

Je kind mag niet komen
wanneer het mazelen heeft.

Hersenvliesontsteking

Wanneer je kind meerdere
verschijnselen heeft van
hersenvliesontsteking,
raadpleeg je huisarts of ga
naar de eerste hulp.

Roodvonk

Kinkhoest

Bof

Wanneer de verschijnselen
van bof zichtbaar zijn.

Je kind mag komen, mits je
kind geen last heeft van
deze ziekte.
Je kind mag komen, mits je
kind geen last heeft van
deze ziekte.
Je kind mag komen, mits je
kind geen last heeft van
deze ziekte.
Je kind mag komen, mits je
kind geen last heeft van
deze ziekte.
Je kind mag komen
wanneer de vlekjes
verdwenen zijn en je kind
geen last meer heeft van de
mazelen.
Je kind mag komen
wanneer je kind geen last
meer heeft van deze ziekte.

Je kind mag komen, mits je
kind geen last heeft van
deze ziekte.
Je kind mag komen, mits je
kind geen last heeft van
deze ziekte.
Je kind mag komen 5
dagen, nadat de
verschijnselen van bof
zichtbaar waren.
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Koortslip
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