zieke kinderen (maart 2017)
Kinderen die ziek zijn hebben extra zorg, aandacht en rust nodig. Binnen de groepen op onze
kindercentra kunnen we dit onvoldoende bieden. Het is beter om een ziek kind thuis te laten
zijn.
Wanneer moet een kind worden opgehaald van de opvang?
Het kind moet door de ouder opgehaald worden:
- als het kind zich duidelijk ongelukkig voelt door het ziek-zijn, en het voor het kind te druk
is op de groep.
- als de verzorging te intensief is voor de pedagogisch medewerkers.
De pedagogisch medewerkers nemen telefonisch contact op met de ouders om hen te
informeren dat het kind opgehaald moet worden. Als de situatie het toe laat kunnen de
pedagogisch medewerkers het nog even aankijken. Mogelijk knapt een kind nog wat op door
het te laten slapen of rusten.
Koorts- en pijn verlagende middelen, zoals paracetamol
Wij geven geen medicatie zoals paracetamol. Paracetamol bestrijdt pijn en koorts maar neemt
de oorzaak ervan niet weg. Door het gebruik van deze medicamenten bestaat 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.
Als u uw kind thuis paracetamol heeft gegeven en het daarna - toch - naar de opvang brengt,
meldt dat dan altijd bij de groepsleiding. Zij kunnen er dan rekening mee houden dat er iets
aan de hand is met het kind.
Als er op voorschrift van een arts paracetamol moet worden toegediend, bijvoorbeeld als van
een kind bekend is dat zich in korte tijd een koortsstuip kan ontwikkelen, dan vult de ouder
een formulier Toestemming medicijnverstrekking in, en zorgt de ouder dat er paracetamol
voor het kind aanwezig is.
Aan kinderen ouder dan 7 jaar verstrekken we incidenteel wel paracetamol, maar alleen na
overleg met één van de ouders.
Infectieziekten en wering van kinderen
In enkele situaties worden kinderen geweerd om besmetting te voorkomen. We hanteren
hierbij de richtlijnen van de GGD en treden met de GGD in contact voor overleg als dat nodig
is.
Krentenbaard
In aanvulling op het GGD-advies kent Kinderopvang Wageningen als specifieke maatregel dat
kinderen met krentenbaard in eerste instantie geweerd worden van de opvang en pas weer
naar de opvang mogen komen 48 uur na het starten van de behandeling met een
antibioticum. Een huisarts schrijft in de regel namelijk een antibioticum in de vorm van een
crème of zalf voor (meestal Fusidin crème). 48 uur na het eerste gebruik van de crème of zalf
is het besmettingsgevaar geheel verdwenen.

