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Ziekte
Als een kind ziek wordt bij ’T Speelplein:
1. Kijk eerst wat de ernst van de situatie is.
2. Controleer of het kind koorts heeft en of het nog wil eten en drinken.
3. Observeer het kind en zet bepaalde ziektesymptomen en gedragingen op papier.
4. Observeer de volgende punten:
• Speelt het kind zoals je van hem/haar gewend bent?
• Praat het kind zoals je gewend bent?
• Voelt het warm of klam aan?
• Huilt het vaker of langer dan anders?
• Gaat het naar de wc en wat is het resultaat?
• Wil het steeds liggen?
• Klaagt het kind over pijn?
5. Vervolgens beslis je of het kind op de groep kan blijven. Dan bel je de ouders en
overleg met hen wat er moet gebeuren. Is er iemand die het kind kan ophalen en
verzorgen? Maak dan afspraken over het tijdstip dat het kind wordt opgehaald etc. Bij
twijfel of het kind opgehaald moet worden: altijd de ouders bellen en met hen
overleggen. Zij zijn eindverantwoordelijk. Vergeet niet dat als iemand anders het kind
komt halen, te vermelden dat zij een identificatie moeten meenemen!
6. Richtlijnen wanneer een ziek 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 medewerkers.
• Als het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt.
7. Houdt het kind bij je in de buurt totdat iemand het kind komt ophalen.
Wanneer wordt de huisarts ingeschakeld
In principe is bij ziekte of kleine ongevallen van een kind de ouder degene die de huisarts
inschakelt. Wanneer ouders niet bereikbaar zijn, zal de medewerker de huisarts van het
kind inschakelen voor advies. Denk bij kleine ongevallen aan: vinger tussen de deur,
scheurtje in de lip of gat in de kin.
Wanneer wordt 112 ingeschakeld
In principe wordt 112 gebeld wanneer er sprake is van ernstig ziekte, ongeval of (acuut)
gevaar. Voorbeelden van dergelijke gevallen zijn:
• (plotselinge) Benauwdheid
• Wanneer een kind bleek is en/of klam/slap/transpireert.
• Bewusteloosheid
• Een kind met plotselinge hoge koorts.
• Gebroken been
En uiteraard bij twijfel bel je altijd 112
Wat te doen bij besmettelijke ziekte
1. Ouders melden besmettelijke ziekten van hun kind bij de medewerkers op de groep.
2. De pedagogisch medewerker informeert leidinggevende.
3. De GGD richtlijnen worden aangehouden.
4. De leidinggevende stuurt een email naar alle ouders met de richtlijnen vanuit de GGD
en de symptomen van de besmettelijke ziekten.
5. De medewerker hangt informatie over de besmettelijke ziekte op de deur van de
groep.
6. De pedagogisch medewerker waarschuwt de ouders van kinderen die niet het
landelijke vaccinatieprogramma volgen, als er een besmettelijke ziekte is geconstateerd
die voor hen een bijzonder risico geeft.
7. Overleg zo nodig met de GGD (vraag hiervoor wel eerst toestemming aan de ouders).
De GGD wint eventueel informatie in bij de huisarts.
8. De GGD adviseert maatregelen afhankelijk van de ziekte:
• Het zieke kind niet toelaten vanwege het risico voor overige kinderen (=weren).
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•
•
•

Ziek kind behandelen om verspreiding van de ziekte tegen te gaan.
Ouders van andere kinderen informeren over de ziekte.
Overige kinderen uit voorzorg medicijnen geven of vaccineren(door GGD of huisarts).

Bij een infectieziekte
1. Raadpleeg de GGD wijzer Infectieziekten.
2. Bel ouders bij vermoeden van infectieziekte.
3. Controleer altijd of het kind gevaccineerd is.
4. De leidinggevende stuurt een email naar alle ouders met de richtlijnen vanuit de GGD
en de symptomen van de infectieziekte.
5. De medewerker hangt informatie over de infectieziekte op de deur van de groep.
Wanneer mag een ouder het kind niet komen brengen
• Als het kind koorts heeft boven de 38,5 graden.
• Als en kind zich duidelijk vervelend voelt (passief is, extreem veel huilt).
• Bij bepaalde besmettelijke ziektes volgens de richtlijnen van de GGD.
• Als ouders twijfelen of zij hun kind kunnen brengen, kunnen ze altijd bellen om dit
met de medewerker te overleggen.
Zieke pedagogisch medewerkers
• In geval van besmettelijke ziektes mag de pedagogisch medewerker niet werken om
besmettingsgevaar tegen te gaan.

Geneesmiddelen
Het verstrekken van geneesmiddelen
• Zorg altijd dat er een ‘medicijnverklaring wordt getekend. Als dit niet is gebeurd
NOOIT medicijnen geven aan het kind. Ook bij twijfel NOOIT een medicijn toedienen.
• Als het medicijn wordt gegeven, kijk dan altijd naar de houdbaarheidsdatum en of de
originele verpakking er omheen zit. Als dit niet het geval is, moeten ouders de
houdbaarheidsdatum erop schrijven. Is dit niet in orde, wordt dit meteen aangegeven
aan ouders en mogen medicijnen NIET gegeven worden.
• Zorg dat je voor het toedienen altijd de houdbaarheidsdatum controleert en de
bijsluiter leest, zodat je op de hoogte bent van eventuele bijwerkingen.
• Schrijf op de geopende flessen van bijvoorbeeld: hoestdrank, oogdruppels e.d. De
naam van het kind en de datum van opening, dit omdat de flessen na openen beperkt
houdbaar zijn.
• Zorg dat je het medicijn direct na het toedienen goed opruimt. Uit de buurt van
kinderen en zo nodig in de koelkast. De temperatuur van de koelkast dient tussen de
2 en 7 graden te zijn, controleer dit ook.
Kind krijgt medicatie verkeerd toegediend
1. Bij ERNSTIGE situatie (bijvoorbeeld bij benauwdheid) bel je meteen 112.
2. Als een kind verkeerd reageert op een medicijn of er is een verkeerd medicijn
toegediend, bel dan direct de huisarts van het kind.
3. Uiteraard bel je daarna direct de ouders en overleg je wat met huisarts is afgesproken.
4. Zorg dat als je belt, je de volgende gegevens bij de hand hebt: naam, geboortedatum,
adres, huisarts/specialist, het geneesmiddel dat is toegediend en welke reacties het kind
vertoont (eventueel welke fout er is gemaakt).

Bloed
Hoe om te gaan met bloed
1. Draag wegwerphandschoenen (deze hoeven niet steriel te zijn) bij elk contact met
bloed, wondvocht of lichaamsvocht dat zichtbaar met bloed vermengd is.
2. Verwijder gemorst bloed met handschoenen en een papieren tissue.
3. Maak dan de ondergrond schoon met water en zeep. Droog het oppervlak en
desinfecteer daarna met alcohol 70%.
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4. Was met bloed bevuild linnengoed op 60 graden.
5. Gooi na gebruik de wegwerphandschoenen direct weg.
6. Was daarna je handen met water en zeep.
Wat te doen als er toch bloedcontact is geweest
1. Laat het wondje goed doorbloeden.
2. Spoel de wond uit met water.
3. Dek het wondje af met een waterafstotende pleister.
4. Spoel bij verwonding van de slijmvliezen direct goed uit met water.
5. Was de handen met water en zeep.
6. Raadpleeg de huisarts of de plaatselijke GGD met de vraag of er aanvullende
maatregelen noodzakelijk zijn.

Huid en wondverzorging
1. Was voor en na wond- of huidverzorging de handen zorgvuldig.
2. Spoel het wondje met water schoon.
3. Dek het wondje af, om te voorkomen dat wondvocht of bloed tot besmetting van de
omgeving leidt.
4. Verwissel de pleister of het verband regelmatig en in ieder geval als het is doordrenkt
met wondvocht of bloed.
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