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1. Doel 
 

Aan de hand van dit protocol willen wij ouder(s)/verzorger(s) een duidelijk beeld 
geven wanneer een kind wel en wanneer een kind niet naar het kinderdagverblijf  
gebracht kan worden. 
Ook hopen wij u met de volgende informatie te kunnen helpen waar het gaat om de 
gezondheid van uw kind. 

 
      2. Geldigheidsbereik 
 

Alle medewerkers en ouders van Kinderopvang Woerden, met haar  
vestigingen Villa Kakelbont & Ot en Sien.  

 
       3.  Beleid van Kinderopvang Woerden bij ziekte 

Om de kwaliteit van de zorg voor alle kinderen en de fysieke veiligheid van uw eigen  
kind te waarborgen hanteren wij over ziekte de volgende regels: 

- Wanneer uw kind 38,5 graden koorts of meer heeft, wordt u door het 
kinderdagverblijf gebeld om uw kind op te komen halen.  

- We dienen géén koortsverlagende medicijnen toe. Zetpillen en paracetamol kunt u 
dus niet meegeven. We zijn niet bevoegd om te bepalen wat de oorzaak van de 
koorts is en kunnen in geen geval de verantwoordelijkheid nemen voor de toediening 
van koortsverlagende medicatie. Paracetamol wordt alleen gegeven als u een 
verklaring van de huisarts mee heeft waarin staat dat uw kind paracetamol nodig 
heeft. 

- Medicatie mag alleen met schriftelijke toestemming van de ouders worden 
toegediend, vraag de pedagogisch medewerkers naar een medicijnformulier. 

- Wij volgen bij infectieziekten de richtlijnen en het verdere advies van de GGD. Als uw 
kind een infectieziekte heeft, bent u verplicht dit te melden aan de vestigingsmanager 
of haar vervanger.  

- In principe is bij ziekte van het kind de ouder/verzorger degene die de huisarts 
inschakelt. 
Uitzonderingen hierop zijn het optreden van: 

- Plotselinge benauwdheid 
- Bewusteloosheid  
- Plotselinge snel oplopende hoge koorts 
- Ernstige ongevallen 

In deze uitzonderingsgevallen neemt de direct aanwezige leidinggevende eerst  
contact op met de het alarmnummer en daarna zo spoedig mogelijk met u. Wij  
vragen altijd een telefoonnummer waarop u als ouder direct bereikbaar bent, zodat  
wij in dergelijke situaties te allen tijde contact met u op kunnen nemen. Houdt u hier 
rekening mee wanneer u van telefoonnummer verandert? 

 
Het heersen van besmettelijke kinderziektes op het kinderdagverblijf wordt 
gecommuniceerd door middel van schriftelijke aankondigingen die aan de 
voordeur/op de deur van de groep worden opgehangen. Houd deze brieven in de 
gaten, zodat u als u dat nodig vind zelf maatregelen kunt treffen met betrekking tot 
de verzorging van uw kind.  
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      4. Preventieve maatregelen 

- Wij hangen bij heersende kinderziektes briefjes op de deuren van de groepen en op 
de centrale voordeur, met gegevens over de ziekte en de eventuele verschijnselen 

- Wij leren de kinderen om na het toiletgebruik de handen te wassen met water en 
zeep; 

- Wij wassen de handen van de kinderen voor het eten en na het buitenspelen; 
- Wij leren de kinderen bij het hoesten hun hand voor de mond te houden; 
- Wij reinigen regelmatig het speelgoed; 
- Wij gebruiken papieren handdoeken die wij na gebruik direct weggooien. Ook de 

kinderen gebruiken deze. 
- Wij maken de aankleedtafel na elke verschoonronde schoon met een oplosmiddel 

van allesreiniger; 
- Wij maken snotneuzen schoon met papieren tissues en gooien ze direct weg; 
- Wij laten kinderen steeds in een “eigen” bedje slapen met “eigen” beddengoed; 
- Wij doen een hoesje om de thermometer als wij kinderen gaan temperaturen 
- Wij laten kinderen uit eigen bekers drinken, en zodra een ander kindje van een 

andere beker drinkt maken wij die schoon; 
- Wij ventileren de groepen minimaal 5 minuten per dag, volgens GGD adviezen. 
- Wij wassen onze handen na elk toiletbezoek en na elke verschoning van de kinderen 
 

 
       5. Acties van Kinderopvang Woerden bij ziekte 

- Allereerst kijken we naar het algemene beeld, heeft u kind verhoging en hoeveel is 
dit, voelt uw kind zich merkbaar ziek, drinkt het voldoende, reageert hij/zij op de 
andere kinderen en pedagogisch medewerkers. 

- De pedagogisch medewerker zal, zodra uw kind tekenen van ziekte vertoont, u zo 
spoedig mogelijk op de hoogte stellen van zijn/haar toestand. 

- Als uw kind zich echt ziek voelt, zich ook zo gedraagt of 38,5 graden koorts of hoger 
heeft, dan zullen we u vragen uw kind te komen halen. 

- De pedagogisch medewerkers zijn door de grootte van de groep en het 
dagprogramma beperkt in hun mogelijkheid om tegemoet te komen aan de behoefte 
en de verzorging van een ziek kind. 

- Als er een bepaalde ziekte is geconstateerd of wij hebben hier een vermoeden van, 
dan handelen wij altijd volgens de richtlijnen van de GGD. Ouders, pedagogisch 
medewerkers en GGD worden op de hoogte gebracht indien nodig, de 
vestigingsmanager zorgt hierin voor de juiste aanpak. 

 
       6.  Acties van ouders bij ziekte 

- Als uw kind niet fit is maar zich wel goed voelt kunt u uw kind brengen naar het  
dagverblijf.  

- Geef aan de pedagogisch medewerkers door dat uw kind niet fit is, zodat  
zij extra op uw kind kunnen letten.  

- Geef ook door waar u die dag bereikbaar bent. 
- Als uw kind ziek is en thuis blijft, wilt u dit dan voor 9.00 uur doorgeven aan de 

pedagogisch medewerkers en daarbij de aard van de ziekte noemen. U kunt het ook 
via KDVnet doorgeven. 
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- Breng uw zieke kind alstublieft niet naar het dagverblijf met een zetpil, paracetamol of 
iets dergelijks. De pil zorgt ervoor dat de koorts of pijn tijdelijk verdwijnt, maar neemt 
niet de oorzaak weg, ook onderdrukt u hiermee de symptomen van de ziekte.  
Zodra de pil is uitgewerkt is de koorts of pijn weer terug en wordt u alsnog verzocht 
uw kind op te halen. 
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