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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 de opvang gebracht kan worden. Ook hopen wij door middel 

van dit protocol een beter beeld te geven over de kinderziektes,  en hopen wij u met deze informatie 

te kunnen helpen als het gaat om de gezondheid van uw kind. Bijvoorbeeld wat zijn onze regels? Wat 

mag wel wat mag niet? 
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Beleid van Amberrosia bij ziekte. 

Om de zorg en de fysieke gezondheid van alle kinderen zo goed mogelijk te kunnen waarborgen 

hanteren wij binnen Amberrosia de volgende regels.  

• Wanneer uw kind een temperatuur van 38.0 graden of hoger heeft wordt u door een van 

onze leid(st)ers gebeld met het verzoek uw kind op te halen.  

• Wij dienen géén koortsverlagende medicijnen toe. Paracetamol of zetpillen kunt en hoeft u 

dus niet mee nemen. Wij zijn niet bevoegd om te bepalen wat de oorzaak is waarom uw kind 

koorts heeft en zullen in geen geval verantwoording nemen voor het toedienen van 

koortsverlagende medicatie. 

• Wij volgen bij infectieziekten de richtlijnen en verdere adviezen op van de GGD. Heeft uw 

kind een infectie ziekte? Dan bent u verplicht dit te melden aan Nelleke of Amy. 

Sommige kinderziektes zijn bijv. gevaarlijk voor zwanger ouders, daarom is informatie 

overdracht hieromtrent heel belangrijk. 

• Bij ziekte van het kind is de ouder / verzorger de gene die de huisarts inschakelt tenzij 

onderstaande uitzondering(en) van toepassing zijn. 

- Plotselinge benauwdheid 

- Bewusteloosheid 

- Plotseling snel oplopende koorts 

- Ernstige ongevallen 

In deze gevallen neemt de directe leidinggevende die aanwezig is contact op met het 

alarmnummer en dan zo spoedig mogelijk met u. 

• Bij de intake worden er altijd een aantal nummers gevraagd indien nood. Hierop kunnen wij 

u of uw naasten bereiken. Houdt u ook rekening met het doorgeven van telefoonnummer 

wisseling? 

• Bij het heersen van besmettelijke kinderziektes op het dagverblijf wordt gecommuniceerd 

door middel van schriftelijke aankondiging op het krijtbord in de ontvangsthal en via een 

bericht in Bitcare. Houd deze brieven ten aller tijden in de gaten en lees deze goed door 

zodat u zo nodig maatregelen kunt treffen die betrekking hebben tot de verzorging van uw 

kind. 
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Preventie maatregelen. 

Door de volgende maatregelen preventief te hanteren binnen ons kinderdagverblijf proberen wij uw 

kind zo goed mogelijk te beschermen voor het een en ander.  Ook al weten wij als geen ander dat 

niks te vermijden is als het gaat om kinderziektes. 

1. Wij hangen bij heersende kinderziektes een brief op het bord met gegevens over de ziekte en 

de eventuele verschijnselen waar u op kunt letten bij uw kind. 

2. Wij reinigen elke dag het speelgoed (met name wat in de mond wordt gestopt). 

3. Wij leren de kinderen de handen te wassen na toiletgebruik, even als de leid(st)ers dit ook 

doen. Na het wassen gebruiken wij en de kinderen papieren handdoekjes die direct worden 

weggegooid. 

4. Na elke verschoonronde word het aankleedkussen grondig gereinigd met een oplosmiddel 

van allesreiniger. 

5. Snotneuzen van kinderen worden bij waarnemen direct schoongeveegd met een tissue en 

ook deze word direct weggegooid en worden de handen van de leidster direct gewassen. 

6. Wij gebruiken hoesjes voor de oor thermometers en anale thermometers worden met 70% 

alcohol gedesinfecteerd. 

7. De kinderen hebben ten aller tijden een eigen drinkbeker en na elk eet moment word deze 

afgewassen. 

8. Elke groep word minimaal 5 minuten per dagdeel geventileerd. 

9. De handen worden voor- en na elk eetmoment gewassen. 
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Acties van Amberrosia bij ziekte. 

• Aller eerst kijken wij altijd naar het algemene beeld, heeft uw kind verhoging en hoeveel 

graden is dit, voelt uw kind zich zichtbaar ziek? Drinkt het voldoende en hoe is de reactie op 

de leid(st)er en kinderen. 

• Vanaf het moment dat de leid(st)er de tekenen van ziekte bij uw kind waarneemt zal zij u zo 

spoedig mogelijk op de hoogte brengen. 

• Wanneer uw kind een lichaamstemperatuur heeft van 38.0 graden of hoger of wanneer hij of 

zij meer zorg en aandacht nodig heeft dan dat wij kunnen bieden, zullen wij u vragen om uw 

kind op te halen.  

• Als er een bepaalde ziekte is geconstateerd of er is vermoedde van, dan handelen wij altijd 

volgens de richtlijnen  van de GGD. Via deze weg worden ook alle leid(st)ers, ouder(s) en 

leidinggevende op de hoogte gebracht indien nodig en de leidinggevende zorgt dan voor de 

juiste aanpak. 
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Actie van ouders bij ziekte. 

• Als u constateert dat uw kind zich niet helemaal fit voelt maar geen koorts heeft kunt u in 

principe uw kind gewoon brengen naar het dagverblijf.  Maar let wel, een kind is niet alleen 

ziek bij koorts. U kunt hier zelf in overwegen of uw kind er aan toe is om bij het dagverblijf te 

zijn. 

• Geef dit ten aller tijden aan bij de leid(st)er zodat er extra goed op hem / haar gelet kan 

worden en wij sneller signalen kunnen waarnemen. 

• Breng uw zieke kind nooit met een zetpil, paracetamol of iets dergelijks naar de opvang. Dit 

zal de koorts tijdelijk verminderen, evenals de pijn, maar helaas komt dit altijd terug als het is 

uitgewerkt en wij zullen u dan alsnog verzoeken uw kind op te halen. De oorzaak van de 

koorts is nog niet waargenomen en u onderdrukt hiermee de symptomen van de ziekte. 

• Geef voor de zekerheid door waar u zich bevind deze dag en hoe u bereikbaar bent. 

• Mocht uw kind ziek zijn en dus niet komen naar het dagverblijf wilt u dit dan zo snel mogelijk 

doorgeven door uw kind ziek te melden in Bitcare? 

• Is uw kind weer beter? Dient u ten aller tijden uw kind weer beter te melden in de Bitcare 

app. Als u dit niet doet wordt er van uit gegaan dat uw kind nog niet komt.  
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Medicatie. 

• Amberrosia is niet bevoegd om uw kind pijnstillende / koortsverlagende medicatie toe te 

dienen bijvoorbeeld in de vorm van een zetpil (paracetamol). 

• Wij dienen enkel medicatie toe die u op recept heeft ontvangen en dit eerst thuis al eens 

heeft toegediend en dus heeft ondervonden dat uw kind hier geen (allergische) reactie op 

heeft gegeven. 

• Bij het aannemen van medicatie die wij hier zullen gaan toedienen word ten aller tijden een 

medicijn formulier ingevuld van te voren. Hierop kunt u aangeven om welke medicatie het 

gaat, hoeveel er gedoseerd moet worden, hoe laat en hoe vaak per dag. 

• Via Bitcare houden wij overzichtelijk voor u bij wanneer en hoe laat de medicatie is 

toegediend. 
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Mag uw kind wel of niet komen? 

 

Ziekte/onderwerp Wel of niet weren Huisarts/GGD contact 
Diarree/braken(buikgriep)  Weren niet nodig, wel 

strikte hygiëne. Bij 3x 
diarree(luiers) of braken 
word u verzocht uw kind 
op te halen.  

Contact met huisarts 
indien uw kind niet 
voldoende eet/drinkt. 
Melden als meer dan 1/3 
van de groep binnen een 
week klachten heeft.  

Hand-voet-mond ziekte Uw kind mag komen 
indien uw kind zich goed 
voelt. De besmetting 
heeft mogelijk al 
plaatsgevonden voor de 
plekjes ontstonden.  

Melden als er binnen twee 
weken twee of meer 
zieken zijn in de zelfde 
groep. 

kinkhoest Weren niet zinvol, de 
besmetting heeft al 
plaatsgevonden. 

Overleg is raadzaam. 

Krentenbaard  Kinderen met 
krentenbaard dienen 
eerst langs de huisarts te 
gaan voor zij weer mogen 
komen. blaasjes moeten 
afgeplakt worden en 
eventueel al gestart zijn 
met antibiotica.  

Langs de huisarts is 
raadzaam. 
Melden bij de GGD als er 
binnen twee weken twee 
zieken zijn in de zelfde 
groep. 

luizen Uw kind mag alleen 
komen als uw kind is 
behandeld. 

Niet nodig. Indien geen 
complicaties.  

Ontstoken ogen/oren (loop 
oor) 

Een kind met oog –en 
ontsteking hoeft niet 
geweerd te worden. De 
aandoening is meestal het 
gevolg van een 
verkoudheid. Een 
oogontsteking kan ook 
veroorzaakt worden door 
contact met prikkelende 
stoffen of een allergie.  

Raadpleeg huisarts als de 
klachten van de ogen/oren 
van uw kind niet binnen 
enkele dagen verbeterd 
zijn. 
Het loopoor aub afplakken 
als er pus uit komt. 

waterpokken Weren niet nodig omdat 
de besmetting voor de 
eerste blaasjes heeft 
plaatsgevonden. 

Melden als er binnen twee 
weken twee zieken zijn op 
dezelfde groep.  

Vijfde en zesde ziekte  Weren niet nodig 
besmetting heeft zeer 

Melden als er binnen twee 
weken twee zieken zijn op 
dezelfde groep.  
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waarschijnlijk al plaats 
gevonden. 

 
 

Buik tyfus Uw kind mag NIET komen, 
ook broertjes en zusjes 
niet. 

Raadzaam dit zeker te 
melden bij de GGD en 
overleg met uw huisarts is 
raadzaam. 

tekenbeet Weren niet noodzakelijk, 
wel strikte oplettendheid.  

Raadzaam contact op de 
nemen met uw huisarts.  

Rode hond Niet nodig om te weren, 
besmetting heeft al plaats 
gevonden. 

Melden als er binnen twee 
weken twee zieken zijn op 
dezelfde groep.  

roodvonk Niet nodig om te weren, 
besmetting heeft al plaats 
gevonden. 

Melden als er binnen twee 
weken twee zieken zijn op 
dezelfde groep.  

koortsstuip Als uw kind weer beter is 
en opgeknapt en 
koortsvrij mag uw kind 
weer komen onder strikte 
afspraken. D.m.v. een 
protocol gemaakt voor uw 
kind word uw kind 
nauwlettend in de gaten 
gehouden en zo nodig de 
beste zorg verleend mocht 
de koortsstuip op het 
dagverblijf zich herhalen.  

Contact met uw huisarts is 
raadzaam. 
Melding bij de GGD is niet 
nodig. 

Gebroken/gekneusde 
ledematen 

Weren is niet nodig indien 
uw kind zich vrij en (voor 
zo ver mogelijk) 
zelfredzaam kan bewegen. 
Samen met u spreken wij 
strikte regels af.  

Contact met uw huisarts is 
raadzaam. 

koortslip  weren is niet nodig.  
Strikte hygiëne wel erg 
belangrijk.  

Melden is niet nodig. 
Indien er meerdere 
gevallen zijn op een groep 
tegelijkertijd is het handig 
om hierover de nodige 
informatie te verlenen aan 
de ouder(s)/verzorger(s) 
en pm’er.  
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Kinderziektes op een rij. 

Hierbij vind je de meest voorkomende infectie ziektes op een rij en belangrijke informatie. 
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