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De Notedop 
Uitgiftedatum: februari 2022 
 
Controle: februari 2024 

Titel: Protocol ziekte bij kinderen binnen de kinderopvang 
 

Proceseigenaar:   
Directeur 

Doel van de procedure: Het op een doeltreffende wijze handelen in het 

geval van ziekte bij kinderen. 

Aantal blz.: 4 

 
 

 
In dit protocol staan beschreven: 

• Algemeen 

• Wanneer is een kind ziek? 

• Hoe handelt de Pedagogisch Medewerker? 

• Toedienen van medicijnen 

• Kind afmelden en wanneer terug naar de opvang 

• Infectieziektes 

• In geval van calamiteit 
 
Algemeen  
Als ouder kiest u o.a. voor een kinderdagverblijf omdat de opvang voor uw kind gegarandeerd is. Een 
uitzondering is echter een ziek kind. Zieke kinderen kunnen het kinderdagverblijf niet bezoeken. Enerzijds 
omdat de Pedagogisch Medewerkers niet de juiste zorg en aandacht kunnen geven en omdat het in een aantal 
gevallen niet verantwoord is in verband met infectie-, overdracht- of besmettingsgevaar. Anderzijds omdat De 
Notedop verondersteld dat een ziek kind zich thuis of bij naaste familie fijner voelt. 
 
Dan rijst vanzelf de vraag: wanneer is een kind ziek? In dit protocol wordt uitgelegd hoe met zieke kinderen 
wordt omgegaan en wat de richtlijnen bij het toedienen van medicijnen zijn. 
De Notedop gaat uit van adviezen van de GGD (wettelijk vastgelegd artikel 7 van infectieziektewet). Het is de 
Notedop echter wel toegestaan om, na jarenlange ervaring, eigen regels te maken op grond van deze adviezen.  
 
Wanneer is een kind ziek? 

• Bij een lichaamstemperatuur vanaf ongeveer 38.5°C graad. 

• Ernstige diarree (als dit 3 keer per dagdeel voorkomt), in combinatie met slecht drinken (specifiek voor 
baby’s en peuters) 

• Als het kind niet kan deelnemen aan het dagprogramma. 

• Als het kind 1-op-1 aandacht van de Pedagogisch Medewerker nodig heeft. 

• Als het de gezondheid van andere kinderen kan beïnvloeden. Denk aan besmettelijke ziektes. 
 
Hoe handelt de Pedagogische Medewerker? 
Wanneer een kind tijdens het verblijf op het dagverblijf ziek blijkt te zijn of ziek wordt, zullen de pedagogisch 
medewerkers alles doen wat in hun vermogen ligt om het zieke kind zo goed mogelijk te verzorgen. Ze bieden 
het kind zoveel mogelijk aandacht, nabijheid en stellen het gerust.  
 
Specifiek handelingsplan: 

• Symptomen, temperatuur, datum en tijdstip worden genoteerd in de iPad. 

• Pedagogisch Medewerkers overleggen met elkaar over gedrag en symptomen van het kind. Wanneer 
medewerkers over het zieke kind overleggen met een collega of leidinggevende zorgen ze ervoor dat ze dit 
niet in de nabijheid van het kind doen. 

• Zodra de Pedagogisch Medewerker signalen oppikt dat een kind ziek is of zich ziek voelt, zal deze  
feitelijke constateringen te doen op grond van:  

o Gedrag;  
o Lichamelijke kenmerken; 
o Andere signalen (indien nodig kun je je leidinggevende consulteren voor een second opinion) 
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• Bij twijfel over het ziektebeeld of symptomen wordt de website van de GGD geraadpleegd of neemt de 
leidinggevende telefonisch contact op met de GGD. 

• Ouders worden bij een temperatuur van 38 °C graden, of als het kind andere symptomen van ziekte 
vertoont telefonisch op de hoogte gebracht door de Pedagogisch Medewerker. Er is dan ruimte voor 
overleg tussen Pedagogisch Medewerker en ouder. Dit overlegmoment is er zodat ouders op de hoogte 
zijn van het feit dat hun kind niet fit is en dat er een mogelijkheid is dat de Pedagogisch Medewerker op 
een later tijdstip nogmaals belt met het verzoek tot ophalen. 

• Bij een temperatuur van 38,5 °C graad of hoger en als het kind niet meer kan deelnemen aan het 
dagprogramma, wordt de ouder gebeld met het verzoek om het kind binnen een uur op te komen halen. 

• Als ertussen ouder en de pedagogisch medewerker een meningsverschil dreigt over het 
ziektebeeld/symptomen of het al  dan niet ophalen, dan overlegt de Pedagogisch Medewerker met een 
leidinggevende. 

• Wanneer ouders op de hoogte worden gebracht van de ziekte van het kind, gebeurt dit niet in het bijzijn 
van het kind. De Pedagogisch Medewerker vertelt aan het kind dat hij/zij wordt opgehaald. 

• Als er binnen het dagverblijf sprake is van een infectieziekte zorgt een leidinggevende ervoor dat ouders/ 
verzorgers daarvan via de mail, via informatie op de groep of schriftelijk op de hoogte gesteld worden. De 
leidinggevende raadpleegt in geval van meldingsplicht altijd de GGD.   

 
Het belang van het kind staat bij De Notedop altijd voorop. De Pedagogisch Medewerkers werken dagelijks met 
uw kind. Zij weten hoe een kind zich normaal gesproken gedraagt op de groep. Daarom is de Pedagogisch 
Medewerker degene die uiteindelijk bepaalt of het kind opgehaald moet worden of op De Notedop kan blijven 
die dag. 
 
Toedienen van medicijnen 
Op advies van de GGD worden medicijnen alleen toegediend als deze door de (huis)arts zijn voorgeschreven. U 
dient een verklaring te onderteken waarop vermeld wordt welk medicijn wanneer en in welke dosering moet 
worden toegediend. Dit formulier kan terug gevonden worden op de website of kan opgevraagd worden via de 
mail. De Pedagogisch Medewerker noteert op een medicijnformulier het tijdstip van toediening en parafeert 
daarvoor. Het geneesmiddel wordt altijd onder verantwoordelijkheid van ouders toegediend. Pedagogisch 
Medewerkers zijn niet bevoegd injecties toe te dienen. 
 
Medicijnen worden alleen verstrekt wanneer: 

• Deze door een arts zijn voorgeschreven. 

• Het medicijn in de originele verpakking met gebruiksaanwijzing zit. 

• De gebruiksaanwijzing te controleren is. 

• Het niet de eerste dosis is die het kind van dit medicijn krijgt. 
 

Pedagogisch Medewerkers dienen dus ook geen paracetamol toe, tenzij u een dokterverklaring heeft. Mocht u 
thuis paracetamol hebben toegediend dan vernemen de medewerkers van de groep dit graag. Als paracetamol 
uitgewerkt is kan er een versnelde temperatuurstijging plaats vinden die mogelijk leidt tot een koortsstuip. 
 
Kind afmelden en wanneer terug naar de opvang 
Mocht uw kind door ziekte niet naar de opvang kunnen komen, dan meldt u dit telefonisch bij de Pedagogisch 
Medewerker van de groep, of meldt u uw kind af via het ouderportaal. Wij verzoeken u dit voor 09.00 uur  
’s ochtends te doen op de dag van de opvang of zo snel mogelijk wanneer een schoolgaand kind in de loop van 
de dag ziek wordt. 
 
Mocht u uw kind ziek opgehaald hebben en u twijfelt of uw kind de volgende dag gebracht kan worden, neemt 
u dan telefonisch contact op met de Pedagogisch Medewerker van de groep. Na overleg met u en eventueel 
collega’s, beslist de Pedagogisch Medewerker of uw kind de opvang kan bezoeken. 
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Besmettelijke- en infectieziektes 
In een aantal gevallen is het uitgesloten dat uw kind naar de opvang kan komen. Dit is in verband met 
het besmettingsgevaar en de ernst van de aandoening. Hieronder volgt een lijst met ziektebeelden. 

• Ernstige of bloederige diarree (3 luiers of meer) 

• Bof 

• Mazelen 

• Veelvuldig braken 

• Hersenvliesontsteking 

• Hepatitis A (Geelzucht) 

• Difterie 

• Corona  
 
Daarnaast zijn er nog een aantal besmettelijke ziektes die na behandeling door middelen die voorgeschreven 
zijn door de huisarts of door uitgevoerde acties van u, wel weer worden toegestaan binnen de opvang. 
 

• Waterpokken: Een kind met waterpokken die zich goed voelt kan gewoon naar het dagverblijf. Iemand is 
al besmettelijk voordat die ziek is en kan anderen al hebben besmet. Om verspreiding van waterpokken te 
voorkomen heeft het daarom ook geen zin om het kind thuis te laten blijven. Wij vragen wel van ouders 
om het te melden, omdat het om een besmettelijke aandoening gaat. De leidinggevende kan dan andere 
ouders informeren zodat die alert kunnen zijn op verschijnselen van waterpokken bij hun kind.  
Bij een ongewoon aantal gevallen van waterpokken kan de GGD-onderzoek doen en/of voorlichting geven.  

• Hoofdluis: Het kind moet direct opgehaald worden wanneer het nog niet behandeld is. Na de eerste 
behandeling mag het kind komen. Uw kind dient behandeld te worden volgens de richtlijnen van het 
Landelijk Steunpunt Hoofdluis. Wanneer het kind wel behandeld is, vragen we van ouders om het te 
melden. De leidinggevende kan dan andere ouders informeren zodat die alert kunnen zijn op 
verschijnselen van hoofdluis.   

• Koortslip: De open plekjes dienen afgedekt te worden. 

• Middenoorontsteking en een loopoor: De pus uit een loopoor is besmettelijk. Het oor dient afgeplakt te 
worden met een gaasje. 

• Krentenbaard: Iemand met krentenbaard kan gewoon naar dagverblijf. Iemand is al besmettelijk voor 
anderen voordat er verschijnselen optreden. De bacterie kan ook verspreid worden door iemand zonder 
klachten. Thuisblijven met krentenbaard helpt dus niet om verspreiding van de huidaandoening te 
voorkomen. Wel vragen wij van ouders om het te melden, omdat het om een besmettelijke aandoening 
gaat. De leidinggevende kan dan andere ouders informeren zodat die alert kunnen zijn op verschijnselen 
van krentenbaard bij hun kind. 
De GGD kan adviseren een kind thuis te houden tot de blaasjes zijn opgedroogd of tot na de start van de 
behandeling. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om een kind met uitgebreide en grotere wonden of wanneer 
er veel kinderen met krentenbaard in één groep zijn. 

• Corona gerelateerde klachten: Indien een kind last heeft van corona gerelateerde klachten verzoeken wij 
ouders de beslisboom te raadplegen. Voor het bepalen of een (verkouden) kind naar de 
kinderopvang/school mag, kan je gebruik maken van de beslisboom. Zie 
https://www.boink.info/beslisboom. De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM.  
Indien een (zelf)test geadviseerd wordt blijft het kind thuis, totdat de uitslag bekend is. Bij een negatieve 
uitslag kan het kind naar de opvang.  

 
Daarnaast zijn er een aantal infectieziekten die veroorzaakt worden door verschillende soorten virussen en die 
besmettelijk zijn. Zo zijn er verkoudheid (hoesten, niezen en snotneuzen), ontstoken ogen, ontstoken oren etc. 
Bij deze ziekten hangt het van de situatie af, hoe te handelen. 
Bij twijfel door de Pedagogisch Medewerker zal de aanwezige leidinggevende de situatie inschatten en 
raadpleegt eventueel de website van de GGD en/of belt zo nodig met de GGD-arts. 
 
Risico bij zwangerschap 
Er zijn enkele infectieziekten die bij zwangere een verhoogd risico geven op een miskraam of aangeboren 
afwijkingen bij het kind. Dit betreft met name rodehond, waterpokken en de vijfde ziekte. Voor deze ziektes 
geldt dat als je de infectie hebt doorgemaakt je er de rest van je leven tegen beschermd bent. Dan is er dus ook 
geen risico voor de zwangerschap. Ook als je ingeënt bent tegen de ziekte loop je geen risico meer. Als een van 
de bovengenoemde ziektes zich voordoet binnen de opvang zullen wij met de GGD overleggen over het verdere 

https://www.boink.info/beslisboom
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te volgen beleid. De GGD zal nagaan of het daadwerkelijk om de betreffende ziekte gaat en zo nodig verdere 
maatregelen adviseren. Voor vijfde ziekte is er een speciaal protocol dat direct wordt rondgemaild als de vijfde 
ziekte binnen de Notedop geconstateerd wordt. 
 
Meldingsplicht  
Leidinggevenden van de Notedop zijn op de hoogte wanneer wij als kinderopvang een meldingsplicht hebben 
naar de GGD. 
 
In geval van calamiteit 
Bij ziekte wordt in geval van calamiteit direct de leidinggevende of Bhv’er ingelicht. Samen met de 
leidinggevende of Bhv’er wordt er gekeken of het noodzakelijk is om medische hulp in te schakelen.  
 
In de volgende situaties wordt direct een huisarts of ambulance ingeschakeld 
Wanneer er voor een kind acuut gevaar dreigt wordt vanuit het kinderdagverblijf direct een arts ingeschakeld. 
Voorbeelden van dergelijke gevallen zijn: 

• Een kind dat het plotseling benauwd krijgt 

• Een kind dat bewusteloos raakt of niet meer op je reageert 

• Een kind met plotselinge hele hoge koorts 

• Ongevallen 
 
Wanneer een huisarts niet bereikbaar is wordt in geval van een noodsituatie een ambulance gebeld. 
Als een kind naar het ziekenhuis moet, gaat één van de pedagogisch medewerkers mee. 
Wanneer een huisarts wordt ingeschakeld of een kind met een ambulance naar het ziekenhuis gaat, worden de 
ouders zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. 
 
Punt van aandacht 
Zorg er als ouder altijd voor dat wij als Notedop beschikken over de juiste de persoonlijke gegevens van het 
kind en van u als ouder. Het is voor ons belangrijk dat wij de ouders goed kunnen bereiken of als u niet 
bereikbaar bent een noodnummer kunnen bellen.  
 


