
 

 

Ziektebeleid BamBam & Pebbles       

Zieke kinderen 

 

Kinderen die ziek zijn hebben extra zorg, aandacht en rust nodig. Binnen de groep op ons 
kinderdagverblijf kunnen we deze extra’s onvoldoende bieden. Soms dient een kind 
daarnaast thuis te blijven om besmetting van andere kinderen te voorkomen. In beide 
gevallen kan het kind niet bij BamBam & Pebbles verblijven en dien je als ouder jouw kind 
thuis op te vangen of een gelijkwaardig alternatief te bieden. Pas als jouw kind voldoende 
hersteld en beter is, kan hij/zij weer naar BamBam & Peblles. Het welbevinden van jouw kind 
staat hierbij steeds voorop. 

 Wanneer kan jouw kind niet bij BamBam & Pebbles blijven? 

 
• Als het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen. 
• Als de verzorging te intensief is voor de pedagogisch medewerkers. 
• Als het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt (besmetting). 
• Als een kind meer dan 38.5 graden koorts heeft 
• Als een kind twee keer of meer een waterige/zurige/dunne ontlasting heeft 
• Als een kind 1  of meer keer heeft overgegeven 
• Als een kind zich ziek gedraagt, dwz hangerig is, niet buiten wil spelen, niet wil 

eten/drinken/slapen/ spelen 
• Bij hoofdluis mag het kind pas weer komen als de hoofdluis geheel verdwenen is. Bij 

broertjes of zusjes die niet op het kinderdagverblijf zitten maar wel hoofdluis hebben 
worden wij graag op de hoogte gehouden 

 
Wij als leidsters beslissen of een kind ziek is en of het opgehaald moet worden van het 
kinderdagverblijf.  
Voor we de ouders bellen overleggen de leidsters onderling. Hoe voelt een kind zich. Als 
het kind zich goed kan redden mag het blijven. Voelt het kind zich niet lekker dan bellen 
we om het kind op te halen. Als een kind thuis blijft horen we dit graag voor half 10 die 
dag zodat wij weten dat het kindje niet komt.  
Het toedienen van medicijnen mogen wij alleen doen als er een medicijn toediening 
formulier wordt ingevuld (zie hieronder). Als het kind net van de dokter terug komt en 
voor het eerst de medicijnen op het kinderdagverblijf moet krijgen dan mogen wij dit niet 



 

 

doen. Dit omdat wij niet weten hoe het kind gaat reageren op het medicijn. Dit moet de 
ouder dus te allen tijde zelf eerst gedaan hebben.   
 

Veel voorkomende ziekten en symptomen die een kind te ziek maken om bij BamBam & 
Pebbles te zijn: 

• hevige diarree 
• hoge koorts (38,5 en hoger) 
• veelvuldig braken 
• kinderziektes 

 

 

Koortsverlagende middelen 

Paracetamol en andere koortsverlagende middelen worden veel gebruikt en lijken 
‘onschuldige’ medicamenten. Door het gebruik van deze medicamenten bestaat echter het 
risico dat symptomen onderdrukt worden, wat tot een foute inschatting kan leiden door 
onze pedagogisch medewerkers. Een kind kan ernstiger ziek zijn dan op grond van het 
gedrag verwacht zou worden en een eventuele koortsstuip veroorzaken. Het is daarom 
absoluut niet toegestaan een kind koortsverlagende middelen te verstrekken en het kind 
dan naar BamBam & Pebbles te brengen. Wij mogen zelf ook geen zetpil toedienen bij het 
kind.  

 

Wanneer mag het kind weer bij BamBam & Pebbles komen? 

• Als het kind weer mee kan doen aan het dagprogramma 
• Als het kind zich weer goed genoeg voelt 
• Als het kind 24 uur koortsvrij is 
• Als het kind niet meer besmettelijk is 

 

Formulier toedienen medicijnen 

Ouders dienen een formulier te ondertekenen als wij medicijnen moeten toedienen. 
Dit geldt bijv. voor een antibiotica kuur die afgemaakt dient te worden of het toedienen van 
medicijnen m.b.v een vernevelaar. 
Als een kind een antibioticumkuur moet volgen, mag het kind alleen onder de volgende 
voorwaarden komen: 

• De aandoening is niet (meer) besmettelijk 
• Het kind hoeft maximaal een keer per dag op het kdv het medicijn toegediend te 

krijgen. 
• Het kind moet zich goed voelen. 



 

 

Daarnaast kunnen ouders ons er niet op aanspreken als we het medicijn niet hebben 
gegeven, wat de reden ook is. (Het kind heeft het uitgespuugd/ werkte niet mee/ vergeten 
te geven door de omstandigheden op de groep/ etc) 
We proberen het natuurlijk wel goed te doen, het gaat om het welzijn van het kind. 

Wij dienen aan kinderen die bijvoorbeeld een medicijn moeten krijgen toegediend, met 
behulp van een vernevelaar dit toe, mits het gaat om één dosering per dag, het kind er niet 
bang voor is en het dus niet te veel tijd vergt. 

Een kind wat één keer per dag aan een beademingstoestel moet, doen we alleen als het kind 
niet ziek is/ zich goed voelt. En als het de enige is met deze behandeling. 
Als we vinden dat het teveel tijd vergt, we deze verantwoordelijkheid niet willen/ kunnen 
dragen, hebben we het recht het kind alsnog te weigeren. 

 

Wering bij ziekte/ besmettelijke ziekten 

In de map “Jeugd en gezondheid” van de GGD kun je alle (kinder-)ziekten, aandoeningen en 
nog veel meer informatie vinden. 
Bij bijna alle ziekten vermeldt de GGD dat een besmet kind niet hoeft worden geweerd. Let 
wel; de GGD gaat uit van het gevaar voor de gezondheid. Zij kijken niet naar het 
besmettingsgevaar op een kinderdagverblijf. 
Wij (het kinderdagverblijf) gaan daarnaast uit van besmettingsgevaar. Kinderen met een 
onschuldige, besmettelijke (kinder-)ziekte, of bijvoorbeeld een oogontsteking worden 
geweerd als het oog heel erg pust. Wij willen zo min mogelijk zieke kinderen. En ondanks het 
feit dat wij goed schoonmaken, kunnen wij het niet waarmaken dat alles daadwerkelijk 
ziektekiem vrij is. Kinderen komen overal aan; meubilair, speelgoed en aan elkaar. Wij 
kunnen onmogelijk al het speelgoed en meubilair, dat is aangeraakt door een ‘besmet’ kind, 
de hele dag door schoonmaken. We kunnen een ‘besmet’ kind niet in afzondering houden, 
dat spreekt voor zich. 
Als wij zeker zijn van een bepaald ziektebeeld, lichten we de ouders in. Als we twijfelen, 
raden we de ouders aan om even langs de huisarts te gaan. Wij overleggen altijd onderling, 
voor wij tot actie overgaan. 

EHBO en BHV 

De leidsters zijn allemaal in het bezit van een BHV diploma, een EHBO voor kinderen en 
baby’s diploma inclusief reanimatie. Deze worden jaarlijks en twee jaarlijks herhaald en 
verlengd van diploma. 

Met vragen of eventuele onduidelijkheden kan er altijd contact genomen worden de 
leidster, zij zal te allen tijde overleggen met AnneMarie of Marissa. 
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