
Ziekte of afwezigheid 
Ondanks alle voorzorgmaatregelen en een goede hygiëne moeten we er toch rekening mee 

houden dat het samenkomen op deze jonge leeftijd een verhoogd risico op infectie met zich 

meebrengt. Een ziek kind is thuis bij de ouder(s) beter op zijn plaats dan bij ons op de 

kinderopvang. 

Wij hanteren de volgende richtlijnen binnen ons kinderdagverblijf: 

• Als uw kind koorts heeft en zich niet fit voelt en veel individuele aandacht nodig heeft 

of wanneer uw kind 38 graden of hoger heeft wordt u telefonisch op de hoogte 

gebracht en bepalen we samen of uw kind wordt opgehaald of niet.

• Vanaf 38,5 graden koorts moet u uw kind komen ophalen.

• Bij ernstige of bloederige diarree mag het kind niet komen.

• Krentenbaard, moet eerst minimaal 2 dagen behandeld zijn met de voorgeschreven 

zalf en de blaasjes moeten ingedroogd zijn voordat het kind weer mag komen.

• Rode Hond, na behandeling met antibiotica mag het kind weer komen.

• Hoofdluis, na behandeling mag het kind weer komen.

• Hand-, voet- en mondziekte, zeer besmettelijk, uw kind niet komen spelen als de 
blaasjes nog niet zijn ingedroogd. 

Wij zetten geen zetpillen bij kinderen. 

Wij informeren alle andere ouders middels de mail omdat u dan vooraf de keuze kunt maken 

of u uw kind naar de opvang brengt. En tevens omdat sommige ziekten risico’s met zich mee 

brengen voor zwangere vrouwen. Dit doen wij bij de volgende ziektes: 

• Hoofdluis

• Waterpokken (risico’s zwangere vrouwen)

• Krentenbaard

• Rode Hond (risico zwangere vrouwen)

• Vijfde ziekte (risico zwangere vrouwen)

Ouders moeten besmettelijke ziekten van hun kind melden bij de leidsters, ook als hun kind 

die dag niet komt. Bij twijfel over een besmettelijke ziekte verwachten wij dat ouders naar de 

dokter gaan met hun kind en de uitkomst deelt met Beestenboel. Dit i.v.m. communicatie 

naar andere ouders.. 

Wordt uw kind ziek op de kinderopvang, dan wordt u gebeld om uw kind te (laten) halen. Een 

van de ouders of verzorgers moet altijd bereikbaar zijn. Het is daarom belangrijk om 
wijzigingen in telefoonnummers door te geven. 

 



Medicatieverstrekking 
Kinderen krijgen soms geneesmiddelen of andere middelen (zelfzorgmiddelen) 

voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken. Als de 

leidstersmedicatie moet verstrekken aan een kind tijdens de opvang dient u als ouder een 

verklaring toedienen medicatie in te vullen. U kunt deze vinden op de website. 

Ook dient u het geneesmiddel thuis minimaal 1 maal toegediend te hebben en moet het 

voorzien zijn van originele verpakking en bijsluiter. 

Afwezigheid door ziekte of vakantie 
Hiervoor hebben we een uitgebreide uitleg in het document 'afmelden en urenpotje' op onze 

website. 

Incidenteel kan uw kind in een andere stamgroep opgevangen worden dan waarin 

het geplaatst is. Denk hierbij aan ruildagen of het samenvoegen van groepen 

tijdens schoolvakanties. Hiervoor dient u een formulier te ondertekenen waarin u 

toestemming geeft om éénmalig uw kind op te vangen in een andere stamgroep. 




