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Wanneer mogen kinderen niet naar de dagopvang / buitenschoolse opvang komen ? 
 
 
 

 Als het kind een besmettelijke ziekte heeft, zoals bv. Waterpokken waarbij de 
blaasjes nog niet ingedroogd zijn. Het kind kan dan andere kinderen 
besmetten door het vocht uit de blaasjes. 

 Als een kind 40 graden koorts of hoger heeft , indien een kind al bij de opvang 
is dan worden ouders gebeld met de vraag om het kind te komen ophalen. 

 Als een kind een bepaalde ziekte heeft die besmettelijk kan zijn voor anderen. 
Op zo’n moment wordt de ggd geraadpleegd, deze geeft advies over het wel 
of niet toelaten van een kind met een bepaalde ziekte, wij volgen dit advies 
altijd op. Dus als er twijfel bestaat dan kunnen ouders zelf kontact opnemen 
met het dagverblijf, of met de ggd. 

 Als een kind een ziekte heeft waarbij veel extra verzorging of wondverzorging 
aan de orde is . 

 Als een kind zich erg ziek voelt en alleen maar huilt of veel moet braken of 
ernstige diarree heeft. 

 
 
 
Wat moet U doen als uw kind ziek is: 
 
 

 Het kind wordt bij de groepsleiding van de betreffende groep ziek gemeld, dit 
kan telefonisch. 

 De groepsleiding zal informeren wat een kind mankeert en dit wordt genoteerd 
in de klapper van de leiding zodat iedereen op de hoogte is. 

 Als een kind weer beter is, meldt dit dan weer zo snel mogelijk bij de 
groepsleiding zodat er weer rekening wordt gehouden met de komst van het 
kind. 

 Als een kind extra verzorging nodig heeft , meldt dit dan tijdig bij de 
groepsleiding zodat er rekening mee wordt gehouden, extra verzorging kan 
alleen in overleg. 

 Moet een kind medicatie toegediend krijgen dan dient er een formulier 
ingevuld te worden waarop de medicatie staat genoemd en er wordt 
toestemming gevraagd aan ouders om deze te mogen toedienen.Ouders zijn 
zelf verantwoordelijk als er verkeerde medicatie wordt toegediend. 

 Meldt altijd eventuele bijwerkingen van een bepaald medicijn zodat de 
groepsleiding hierop kan letten. 

 Als een kind vaccinaties heeft gehad of tanden krijgt kan dit ook weerslag 
hebben op de gezondheid van het kind, meldt dit dan ook bij de groepsleiding. 

 
 
 
 
 
 
 



Wat doet de groepsleiding met een ziek kind: 
 

 Als een kind tijdens de opvang ziek wordt, dan wordt er altijd kontact 
opgenomen met de ouders. Zorg dat er altijd iemand bereikbaar is, zoniet dan 
zijn ouders zelf verantwoordelijk voor eventuele gevolgen. 

 Als een kind meer dan 39 graden koorts heeft dan wordt er contact 
opgenomen met de ouders , in overleg met ouders wordt dan bekeken of een 
kind opgehaald dient te worden of niet, bij 40 graden of meer dient een kind 
altijd te worden opgehaald. 

 Als een kind koorts heeft en de groepsleiding acht het nodig om  paracetamol 
of  een zetpil toe te dienen dan wordt hier altijd toestemming voor gevraagd 
aan ouders, telefonisch of ’s morgens al bij het brengen. 

 Als een kind thuis al koorts heeft, maar niet echt ziek is dan mag het gewoon 
komen, met die voorwaarde dat als het erger wordt, de ouders het kind komen 
ophalen. 

 Als een kind tanden krijgt of vaccinaties heeft gehad , dan kan dit ook koorts 
veroorzaken, meldt dit dan bij de leiding en in overleg kan dan bekeken 
worden of een kind kan blijven of niet. 

 Er zal uiteraard extra aandacht uitgaan naar een ziek kind maar als er teveel 
verzorging of verschoning bij komt kijken, dan kan de groepsleiding de keuze 
maken om een kind te laten ophalen, omdat de zorg voor de andere kinderen 
hierbij niet in het geding mag komen. 

 Als er twijfel bestaat over een ziektebeeld of over eventuele besmetting voor 
anderen dan neemt de groepsleiding kontact op met de ggd, deze geven 
advies over het wel of niet toelaten van een kind, dit advies wordt altijd 
opgevolgd. 

 Moet een kind door een ongelukje naar de huisarts dan zal iemand van de 
leiding meegaan naar huisartsenpraktijk Massuger in Heel, met deze praktijk 
hebben wij de afspraak dat we bij ongelukjes, hier terecht kunnen voor hulp. 
Zijn er ernstige ongevallen dan zal uiteraard 112 gebeld worden. 

 Bij kleine verwondingen en ongelukjes kan de groepsleiding zelf  ingrijpen 
want we hebben verschillende groepsleiding met een ehbo diploma. 

 Als er iets gebeurd is dan worden de ouders hier altijd over geinformeerd, 
soms telefonisch, soms  bij het ophalen, dit is afhankelijk van de ernst van het 
voorval. 

 Van ongevallen wordt intern altijd melding gemaakt via een ongevallen 
formulier dat door de leiding wordt ingevuld. In het teamoverleg worden deze 
dingen terugbesproken om te kijken of we deze voorvallen hadden kunnen 
voorkomen en hoe hier in het vervolg mee om te gaan. 

 


