Huisregels
zieke kinderen

Herziene versie 2, 2017

Pagina 1

Voorwoord
Peuterspeelzaal De peuterhoek is niet berekend op de opvang van zieke kinderen. Ziekte is echter
een nogal rekbaar begrip. Er ontstaat daardoor voor de ouders onduidelijkheid of een kind met
bepaalde ziekte verschijnselen naar de opvang mag komen of thuis moet blijven. Ook in de opvang
kan er twijfel zijn over een ziek kind. In dit geval wordt het kind gericht geobserveerd en wordt er
contact gezocht met ouders/verzorgers.
Uitgaande van de richtlijnen van het landelijk centrum Hygiëne en veiligheid(LCHV; onderdeel van
het RIVM) heeft peuterspeelzaal De peuterhoek een beleid ontwikkeld dat handvatten geeft bij
ziekte van uw kind(eren). Deze informatiebrochure brengt u op de hoogte van de huisregels en
afspraken zoals die gelden binnen peuterspeelzaal De Peuterhoek. Wij proberen zo volledig
mogelijk te zijn, maar het is altijd mogelijk dat er zich situaties voordoen die niet vermeld zijn in
deze brochure.
De informatie over ziektebeelden is te vinden op de site van RIVM: www.rivm.nl
Wij hopen dat deze brochure u voldoende informeert over onze huisregels bij ziekte van uw
kind. Mocht er iets niet duidelijk zijn, dan kunt u terecht bij de leidinggevende (dinsdag en
donderdag)
Met vriendelijke groet,
Wendy Vooijs
Leidinggevende peuterspeelzaal De Peuterhoek
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A. BELEID ZIEKE KINDEREN
Om te voorkomen dat een (acute) ziekte van het kind leidt tot conflicten tussen ouders en de
peuterspeelzaal heeft peuterspeelzaal De peuterhoek een aantal huisregels opgesteld.
1. Wanneer moet een ziek kind thuis blijven of worden opgehaald*?
Als het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen
Als de verzorging te intensief is voor de pedagogisch medewerksters.
Als het de gezondheid van de kinderen in gevaar brengt.
2. Wat te doen bij koorts?
Bij een lichaamstemperatuur van 38,5 °C of hoger worden de ouders op de hoogte gebracht.
Koorts is namelijk altijd een reden tot oplettendheid. Koorts kan een heel onschuldige oorzaak
hebben, maar er kan ook iets ernstigs aan de hand zijn. Als er sprake zou zijn van een
besmettelijke ziekte is het de taak van Peuterspeelzaal De Peuterhoek goede voorlichting te geven
en verdere uitbreiding te voorkomen.
Bovendien is bij koorts de weerstand van het lichaam verlaagd en is de kans op bacteriële infectie
bij het kind met koorts groter. Het is dus in ieders belang dat zieke kinderen niet op de opvang
verblijven. Gekeken wordt naar de toestand van het kind en de groepssamenstelling of het kind
direct of op afgesproken tijd opgehaald dient te worden. Om koortsstuipen te voorkomen bij de
opvang zullen de ouders/verzorgers op de hoogte worden gebracht. Bij een lichaamstemperatuur
lager dan 38,5°C, maar waarbij het kind wel ziekteverschijnselen vertoont (bleek, hangerig,
huilerig, slap, futloos enz.) worden de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht en kan er
gevraagd worden het kind (eerder) op te komen halen.
3. Hoe en wanneer meldt u uw kind ziek?
Ouders/verzorgers melden hun kind ziek bij de peuterleidster of leidinggevende van de
peuterspeelzaal.
Van belang hierbij is te melden:
- aard van de ziekte
- of het kind een dokter heeft bezocht of gaat bezoeken
- verwachte duur van afwezigheid
- indien het om een besmettelijke (kinder)ziekte gaat moet dit zo spoedig mogelijk aan de opvang
gemeld worden, zodat de juiste maatregelen getroffen kunnen worden.
4. Heeft uw kind thuis medicijnen gebruikt?
Indien uw kind thuis medicijnen (heeft) gebruikt, moeten de peuterleidsters hiervan op de hoogte
worden gesteld, i.v.m. eventuele bijwerkingen.
Als aanvulling hierop willen we u er op wijzen dat het niet wenselijk is dat uw kind gebracht wordt
wanneer er koortsverlagende medicijnen zijn toegediend. Dit in verband met het optreden van
eventuele ziekteverschijnselen tijdens de opvang als het medicijn is uitgewerkt.
5. Beleid bij besmettelijke ziekten
Kindercentra en gastouderbureaus zijn wettelijk verplicht om besmettelijke ziekten, maar ook het
verhoogd voorkomen van een aantal aandoeningen die vermoedelijk besmettelijk zijn, te melden
bij de afdeling infectieziekten van de GGD.
Het gaat hierbij om aandoeningen als acute maag- en darmaandoeningen geelzucht,
huidaandoeningen en andere ernstige aandoeningen zoals hersenvliesontsteking of meerdere
gevallen van longontsteking in korte tijd.
6. Geneesmiddelen verstrekken en medisch handelen
Er worden in de peuterspeelzaal geen medicamenten verstrekt.
Binnen de basisschool Koningin Beatrix zijn er bedrijfhulpverleners aanwezig voor het verrichten
van EHBO.
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