Protocol Ziekte en ongevallen
De onderdelen van dit protocol zijn:
1. Medicatie
2. Zieke kinderen

3. Zieke medewerkers
4. Ongevallen

1. Medicijnen
Geneesmiddelen die voorgeschreven zijn en die aantal malen per dag gebruikt moeten, worden alleen op
verzoek en met een schriftelijk toestemming van ouder toegediend. Dit geldt voor “gewone” en de
homeopathische middelen. Het gaat hierbij alleen om middelen die medewerkers volgens de Wet BIG (De Wet
op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg) mogen toedienen. Medewerkers moeten bevoegd en/of
bekwaam zijn en zich zo ook voelen. Is dit niet het geval dan moeten medische handelingen worden uitbesteed
aan bijv. thuiszorg, huisarts.
Er worden geen koortsverlagende medicijnen of pijnstillers zonder doktersvoorschrift gegeven. Ook geen
Paracetamol!
Het moet voor de medewerkers mogelijk zijn het verzoek uit te voeren bv ieder uur een paar druppeltjes geven
is niet goed mogelijk. Daarnaast kan aan ouders worden gevraagd de manier van toedienen voor te doen.
Als een ouder met dit verzoek komt:
− Moeten de medicijnen eerst thuis minimaal 2 keer gegeven zijn.
− Vraagt de medewerker de ouder het medicijnformulier in te vullen. Zonder dit getekende formulier
kunnen geen medicijnen worden gegeven.
− De medewerker controleert of alles is ingevuld en tekent namens de organisatie.
− De medeweker controleert of:
o De naam van het kind op het medicijn staat.
o De originele verpakking aanwezig is.
o De bijsluiter aanwezig is.
− De medewerker vult de gegevens op de aftekenlijst medicijnen in Of zet de medicijnen op de dagstaat.
− Het medicijn wordt volgens de aanwijzing van de ouder bewaard. Meestal is dat of hoog in het
keukenkastje of in de medicijndoos in koelkast.
− De medewerker leest de bijsluiter.
− Noteer op de aftekenlijst wanneer het kind het medicijn heeft gekregen.
Bij calamiteiten wordt de directie en/of de EHBO-er er bij gehaald.
Aan het eind van de dag wordt de ouder op de hoogte gesteld van hoe het gegaan is.
In de kinddossier is/wordt de volgende informatie opgeborgen:
− Oude medicijnformulieren.
− Informatie m.b.t. allergieën, vaccinaties.
− Huisarts van het kind.
Jaarlijks bij de 10 minuten gespreken wordt dit dossier gecontroleerd.
Zalf
Gebruik geen zalf uit potjes maar gebruik zalf uit tubes of wergwerpflacons. Tenzij het potje is voorgeschreven
door de arts van het kind. In dat geval mag de zalf niet voor andere kinderen worden gebruikt. Maak gebruik
van spatels, vingercondooms of rubberen handschoenen bij het aanbrengen van zalf of crème en besteed
aandacht aan een goede handhygiëne.
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2. Zieke kinderen
Wat is ziek?
Als je twijfelt, is het goed om het kind te observeren:
- speelt het kind zoals je van hem of haar gewend bent?
- praat het kind zoals je gewend bent?
- reageert het op wat je zegt of doet?
- voelt het warm aan?
- huilt het vaker of langer dan anders?
- heeft het regelmatig een natte luier?
- gaat het naar de wc en wat is het resultaat?
- wil het steeds liggen of slaapt het meer dan anders?
- klaagt het kind over pijn?
Niet elke gedragsverandering wordt door ziekte veroorzaakt en het is ook niet de bedoeling dat je als
medewerker een diagnose gaat stellen. Het gaat erom dat je kunt beslissen of het kind op de groep kan blijven,
of je de ouders moet waarschuwen, of dat je misschien zelfs direct een arts moet inschakelen.
Kan het kind op de groep blijven
De beslissing of een kind al dan niet in de groep kan blijven wordt in principe genomen door de directie. Het
belang van het zieke kind staat hierbij voorop, maar er moet ook rekening worden gehouden met het belang
van de andere kinderen en de leidsters. Een kind dat zich ziek voelt en niet met het normale dagprogramma
mee kan doen, kan beter niet op het kinderdagverblijf blijven. Er zijn op een kinderdagverblijf nauwelijks
mogelijkheden om aan een ziek kind de noodzakelijke extra aandacht te geven.
Ook de belasting voor de medewerkers kan een reden zijn om het kind te laten ophalen. Als een kind met
diarree zich verder wel goed lijkt te voelen maar elk uur compleet verschoond moet worden inclusief bad en
schone kleren, geeft dit medewerkers zoveel extra werk dat het normale programma voor andere kinderen in
het gedrang komt. Daarnaast speelt hier de besmetting van andere kinderen een belangrijke rol.
Tot slot kan bij besmettelijke ziekten de bescherming van de gezondheid van groepsgenoten een reden zijn om
het kind niet toe te laten.
Little Stars Kinderopvang neemt contact op met de ouder met de volgende gevallen:
- 38,5°C Graden koorts
- Continu huilerig, hangerigheid of lusteloosheid
- Diarree
- Ontstoken oren of ogen waaruit blijkt dar er vuil uit vloeit
- Hoewel geen ziekte: hoofdluis
- Besmettelijk ziektes als waterpokken, mazelen, roodvonk, rode hond, bof, ring-/dauwworm.
Samengevat onder een ziek kind verstaan wij een kind dat:
1. Als het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen.
2. Als de verzorging te intensief is voor de medewerkers.
3. Als het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt.
− verhoging vanaf 38,5°C heeft
− hangerig of lusteloos is
− klaagt over pijn
− een besmettelijke ziekte heeft
− ontstoken ogen heeft
Aan het verzoek om een kind gedurende de dag paracetamol toe te dienen om koorts daarmee te
onderdrukken, kan de medewerker geen gevolg geven.
Wanneer moeten de ouders worden gewaarschuwd?
Als een kind zich duidelijk niet lekker voelt en men twijfelt of het wel op de groep kan blijven,
dan nemen de directie contact op met de ouders. Soms krijgen zij van de ouder informatie die het gedrag van
het kind kan verklaren, bijvoorbeeld dat het kind erg laat naar bed is gegaan. Ook is ouder dan op de hoogte
van het feit dat het kind zich niet goed voelt en misschien eerder naar huis moet. Als men van mening is dat het
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kind opgehaald moet worden, bellen zij de ouder en bespreken waarom men dit vindt en maken afspraken
over het tijdstip waarop het kind gehaald wordt en wat men tot die tijd doet.
Wanneer wordt er een huisarts ingeschakeld?
In principe is bij ziekte van een kind de ouder degene die de huisarts inschakelt. Alleen als er acuut gevaar
dreigt schakelt men vanuit het kinderdagverblijf direct een arts in. Voorbeelden van dergelijke gevallen zijn:
− een kind dat het plotseling benauwd krijgt;
− een kind dat bewusteloos raakt of niet meer op aanspreken reageert;
− een kind met plotselinge hoge koorts;
− ongevallen.
Om ongeregeldheden te voorkomen is het noodzakelijk dat in het team is afgesproken wie de arts waarschuwt,
wie bij het zieke kind blijft en wie de groep opvangt. Is de huisarts niet bereikbaar aarzel dan niet in deze
noodsituaties een ambulance te bellen. Vermeld hierbij duidelijk de naam en het adres van het
kinderdagverblijf.
Beleid bij besmettelijke ziekten
− Ouders melden besmettelijke ziekten van hun kind bij de leiding.
− De leiding overlegt zo nodig met de GGD. De GGD wint met toestemming van de ouders eventueel
informatie in bij de huisarts.
− De GGD adviseert maatregelen afhankelijk van de ziekte:
o Ziek kind behandelen om verspreiding van de ziekte tegen te gaan.
o Ouders van andere kinderen informeren over de ziekte, zodat zij alert kunnen zijn op
verschijnselen.
o Overige kinderen uit voorzorg medicijnen geven of vaccineren.
Vaak zijn er geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
Wettelijk verplichte melding van infectieziekten (artikel 7 van de Infectieziektewet)
De directie van Kinderopvangen zijn wettelijk verplicht om het verhoogd voorkomen van een aantal
aandoeningen die vermoedelijke besmettelijk zijn te melden bij de GGD. Het gaat om de volgende
aandoeningen:
− Diarree melden indien meer dan een derde deel van de groep in één week klachten heeft.
− Geelzucht melden bij één geval.
− Huiduitslag (vlekjes) melden bij twee of meer gevallen binnen twee weken in dezelfde groep.
− Schurft melden bij drie gevallen in dezelfde groep.
− Andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard: denk hierbij aan meerder gevallen
van bijvoorbeeld longontsteking of hersenvliesontsteking in korte tijd. De GGD zal na een dergelijke
melding onderzoeken waardoor de aandoening wordt veroorzaakt en of maatregelen genomen
moeten worden om verspreiding van de ziekte tegen te gaan.
Thermometer
Na ieder gebruik van de thermometer dient deze direct met water en zeep te worden afgewassen en met 70%
alcohol te worden gedesinfecteerd. Daarna de thermometer in het hoesje terugplaatsen
Aanvullende regels
− Zieke kinderen krijgen hun eigen speelgoed om mee te spelen, dit wordt ook direct weer
schoongemaakt/gewassen voordat andere kinderen er mee spelen;
− Zieke kinderen krijgen een eigen beker en bestek;
− Een ziek kindje met koortslip mag geen lichamelijk contact maken met andere kindjes;
− Bij kinderen die aan wondjes/blaasjes krabben, wordt extra aandacht aan handhygiëne
besteed;
− Zieke kinderen krijgen een eigen handdoek of gebruiken papieren handdoekjes
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3. Zieke medewerkers

Wanneer een medewerker besmettelijke verschijnselen heeft, zoals diarree of huiduitslag wordt overlegd met
een (huis)arts of het personeel wel of niet mag blijven werken en onder welke voorwaarden.
Zieke medewerkers besteden extra aandacht aan een goede handhygiëne. Zij zijn op de hoogte van de ziek- en
herstelmeldingsprocedure. Medewerkers weten hoe te handelen als ze ziek van vakantie terugkomen

4. Ongelukken

EHBO doos
Deze wordt twee keer per jaar gecontroleerd en zo nodig aangevuld. Voor uitstapjes is er een kleine EHBOdoos.
Ongevallen
Bij ongevallen wordt indien nodig de hulp van de EHBO ingeroepen. Na het verlenen van de noodzakelijk
hulpverlening vult de medewerker een ongevallenformulier in. Bij ernstige ongevallen worden ouders direct op
de hoogte gesteld. “Ongevalletjes” worden bij de overdracht gemeld.
Wondverzorging
− Voor en na de verzorging van wonden wassen medewerkers hun handen.
− Pus/wondvocht wordt voordat het gaat lekken met bijvoorbeeld een wattenstaafje gedept.
− Wondjes worden met een waterafstotende pleister afgedekt.
− Materialen en oppervlakken die verontreinigd zijn met pus, wondvocht of bloed worden:
o Gemorst bloed wordt met handschoenen aan met een papieren tissue verwijderd.
o De ondergrond wordt met water en allesreiniger schoongemaakt.
o Het verontreinigde oppervlak wordt schoongespoeld en nagedroogd.
o Het oppervlak wordt daarna met ruim alcohol 70% gedesinfecteerd.
− Bij elk contact met bloed, wondvocht of lichaamsvochten die zichtbaar met bloed zijn vermengd
worden wegwerphandschoenen gedragen
− Pleisters of verband worden regelmatig (of wanneer ze doordrenkt zijn) verwisseld.
− Met bloed bevuilde kleding en linnengoed wordt op 60°C gewassen.
− Bij bijtincidenten waarbij bloed vrij komt, wordt binnen 24 uur contact opgenomen met de
bedrijfsarts, huisarts of GGD.

Meer informatie vind je in
* Gezondheidsrisico’s in een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal (0-4 jarigen)

Jaarlijks: Evaluatie van het protocol
Volgende evaluatie datum: 1-12-2018
Tussentijds: Evaluatie ivm overname van Kinderdagverblijf
Tussentijdse evaluatie datum: 1-5-2018
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