
2. PROTOCOL ZIEKE KINDEREN OP DE GROEP

(onderdeel van veiligheids- en gezondheidsbeleid)

Hieronder volgen een aantal richtlijnen inzake het beleid Zieke kinderen op de groep. Deze richtlijnen
zijn samengesteld op basis van de GGD-richtlijnen.

Op onze locaties is sprake van groepsopvang. Kinderen spelen met en in een groep kinderen. Daar
waar kinderen in een groep samenkomen, ontstaan eerder infecties. Dat is meestal niet schadelijk.
Een kind moet namelijk een aantal infecties doormaken om weerstand op te kunnen bouwen (bijv.
verkoudheidsvirussen, waterpokken enz.).

Stichting Muzerij moet en wil het belang van de groep in de gaten houden. Dat kan betekenen, dat als
een kind ziek is en veel individuele aandacht of zorg nodig heeft, het in de groep niet opgevangen kan
worden. Dat kan zijn, omdat:

● Kinderen, die zich niet lekker voelen, vaak behoefte hebben aan extra aandacht;
● Sommigen kinderen, afhankelijk van de situatie, de aanwezigheid van de meest vertrouwde

persoon (hun ouders) wensen;
● Inspanning, drukte van de groep voor het zieke kind teveel kan worden.

In deze gevallen is het kind thuis beter op zijn plaats.

Daarom hanteren wij de volgende regels:

De conditie van het kind moet het toelaten in de groep te worden opgevangen .
De meeste infecties leveren geen gevaar op voor andere kinderen. Ze hebben meestal een onschuldig
verloop en zorgen ervoor dat kinderen een natuurlijke weerstand opbouwen. Het zijn vaak de
bijkomende complicaties die problemen op kunnen leveren. Het ene kind fietst gemakkelijker door
een infectie heen met een snotneus, het andere kind krijgt er bijv. oorontsteking bij. Dat is niet te
voorspellen of te voorkomen. Sommige infecties kunnen wel schadelijk zijn voor andere kinderen. In
dat geval kan het zieke kind niet naar de opvanglocatie komen ter bescherming van de groep.

Onze kind ontmoetingscentra zijn niet berekend op de opvang van zieke kinderen. Ziekte is echter
een nogal rekbaar begrip. Er ontstaat daardoor regelmatig discussie of een kind met bepaalde
ziekteverschijnselen naar de opvanglocatie mag komen of thuis moet blijven.

Ziek of niet ziek?
Elke ouder/verzorger en pedagogisch medewerker kent het probleem: een kind dat hangerig en
snotterig is en niet goed meedoet. Is dat kind ziek of niet ziek?

In twijfelgevallen is het zinvol om het kind gericht te observeren:
● Speelt het kind zoals je van hem of haar gewend bent?
● Praat het kind zoals je gewend bent?
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● Reageert het op wat je zegt of doet?
● Voelt het warm aan, heeft het koorts?
● Huilt het vaker of langer dan anders?
● Heeft het regelmatig een natte luier?
● Gaat het naar de wc en wat is het resultaat?
● Wil het steeds liggen?
● Klaagt het kind over pijn?

Wat doe je?
Met betrekking tot de ouders/verzorgers:

● Stel de vraag: is het voor mijn kind goed/prettig om naar de opvanglocatie te gaan?
● Als uw kind thuis een koortsverlagend middel heeft gekregen geef dit dan door aan de

pedagogisch medewerker.
● Bij het afmelden graag de aard van de ziekte melden.

Met betrekking tot de pedagogisch medewerker:
Niet elke gedragsverandering wordt door ziekte veroorzaakt en het is ook niet de bedoeling dat een
pedagogisch medewerker een diagnose gaat stellen. Het gaat erom dat een pedagogisch medewerker
kan beslissen of het kind in de groep kan blijven, zij de ouders moet waarschuwen of dat zij misschien
zelfs direct een arts moet inschakelen.

● Er worden geen koortsverlagende middelen aan kinderen verstrekt door de pedagogisch
medewerker;

● Medicatie die nodig is zal alleen met toestemming van ouders worden gegeven (zie hiervoor
protocol medicatieverstrekking).

Infectieziektewet
De pedagogisch medewerkers dienen alert te zijn op risico’s ten aanzien van infectieziekten.
Onderstaande aandoeningen moeten worden gemeld bij de GGD in verband met de
Infectieziektewet.

Bureau Infectieziektebestrijding:
● Maagdarmproblemen, braken en/of diarree:

Melden indien meer dan één derde deel van de groep binnen een week klachten heeft
● Geelzucht:

Melden bij één geval
● Huiduitslag:

Melden indien er twee of meer gevallen van plotseling optredende huiduitslag binnen 2
weken in een groep optreden

● Schurft:
Melden indien er 3 mogelijke of bewezen gevallen van schurft zijn

● Andere ernstige aandoeningen van vermoedelijke infectieuze aard:
Denk hierbij aan meerdere gevallen van bijvoorbeeld longontsteking of hersenvliesontsteking
in korte tijd

Meldingsregels voor verzorgers/ouders
Ziekten van kinderen die de opvanglocatie bezoeken die gepaard gaan met o.a. koorts, braken,
diarree en/of huiduitslag dienen, in verband met de infectieziektewet, door de ouders/verzorgers te
worden gemeld bij de pedagogisch medewerkers.
Wij zullen ouders eerst verwijzen naar hun huisarts en kinderen eventueel in overleg toelaten op het
kindcentrum. Zo nodig kan de GGD Bureau infectieziektebestrijding worden geraadpleegd via
telefoonnummer: 076-5282894.
In de infectieziektewet wordt een aantal maatregelen genoemd die zo nodig kunnen worden
toegepast om de verspreiding van infectieziekten tegen te gaan.
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Communicatie over besmettelijke ziektes: Bij 1 kind die besmet is schrijven we: geconstateerd en bij
meerdere kinderen: er heerst. Dit wordt op het ouderinformatie bord gehangen en op klasbord
gezet. Ouders die zwanger zijn worden persoonlijk geïnformeerd.

Het weren van kinderen in kind ontmoetingscentra heeft echter geen wettelijke basis in de
infectieziektewet.
Bij het weren van kinderen, met het oog op de gezondheid van derden, wordt een beroep gedaan op
het verantwoordelijkheidsbesef en de medewerking van ouders/verzorgers. Het is daarom
noodzakelijk dat er een afweging plaatsvindt tussen het belang van het kind en de ouder enerzijds en
het belang van de volksgezondheid anderzijds. Kind Ontmoetingscentra kunnen zelf richtlijnen
opstellen t.a.v. wering.

Wering is een maatregel die niet te lichtvaardig mag worden toegepast. De GGD heeft richtlijnen
volgens welke dit beleid wordt toegepast. Bij stichting Muzerij worden kinderen in principe niet
geweerd. In uitzonderingsgevallen kan geweerd worden. Bij een zeer besmettelijke infectie in een
groep waar meerdere kinderen dit hebben óf wanneer een kind een ernstige besmetting heeft. De
kinderen/het kind wordt pas toegelaten als de aandoening wordt behandeld met antibiotica en/of als
de infectie niet meer besmettelijk is.

Het blijft soms moeilijk, ondanks de vastgestelde regels, een kind of situatie te beoordelen.
Daarom is het noodzakelijk dat:

● Er een goede communicatie tussen pedagogisch medewerkers en ouders is en blijft
De beslissing of een kind al dan niet in de groep kan blijven wordt in principe genomen door
de pedagogisch medewerkers. Het belang van het zieke kind staat hierbij voorop.
Een kind moet worden opgehaald als het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te
nemen, als de verzorging te intensief is voor de pedagogisch medewerkers of als het de
gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt.

● Eveneens is het noodzakelijk dat de ouder(s) bereikbaar is
De pedagogisch medewerkers moeten een telefoonnummer hebben waarop zij de
ouder/verzorger of iemand anders kunnen bereiken om het kind eventueel op te halen.

● Het is noodzakelijk dat de pedagogisch medewerkers geïnformeerd zijn als de gesteldheid
van het kind twijfelachtig is

● In sommige gevallen zullen we de GGD consulteren
Er zullen situaties voorkomen dat een pedagogisch medewerker van de locatie het niet
wenselijk acht dat een kind het kindercentrum bezoekt en dat de ouder denkt dat het wel
kan. In die gevallen is het advies van de GGD doorslaggevend.
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