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Inleiding
Het beleid zieke kinderen geeft de richtlijnen van Bink aan in geval van ziek zijn of ziek voelen
van een kind en in geval van veel voorkomende ziekten in de centra.
Het beleid omvat de volgende onderdelen:
1. Zieke kinderen op een groep
2. Kinderziekten
3. Medische handelingen
4. Vaccinaties
1. Zieke kinderen op een groep
Onder ziek zijn verstaan we dat een kind duidelijk laat blijken dat het zich ziek voelt. Dit hoeft
niet altijd gepaard te gaan met koorts en koorts wil niet altijd zeggen dat een kind zich ook ziek
voelt.
Wanneer vragen we ouders om hun zieke kind op te halen?
1.
als een kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen
2.
als de verzorging te intensief is voor de pedagogisch medewerkers als het de
gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt In voorkomende gevallen wordt
de temperatuur van het kind opgemeten met een oorthermometer.
2. Kinderziekten
Als er een kinderziekte heerst op een kindercentrum dan zijn er situaties waarbij de overige
ouders en bezoekers moeten worden geïnformeerd en waarbij melding moet worden gemaakt
bij de GGD.
2.1 Voorkomende ziekten op de kindercentra
Voor informatie over de voorkomende kinderziekten wordt verwezen naar de map
‘Kinderziekten’. In sommige gevallen moeten ouders worden geïnformeerd over het heersen van
een ziekte op de vestiging, ook al betreft het maar één kind. In de map ‘Kinderziekten’ wordt bij
de beschrijving van elke ziekte vermeld of ouders/bezoekers moeten worden geïnformeerd.
Voor het informeren van ouders wordt de standaard poster (Hier heerst ….) voorzien van datum
opgehangen bij de groep en op de voordeur.
De map ‘Kinderziekten’ bevat informatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) en
het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV).
2.2 De Wet op infectieziekten
Een infectieziekte is een besmettelijke ziekte veroorzaakt door een bacterie, een virus of een
parasiet.
Bij een infectieziekte is behandeling van de patiënt niet altijd noodzakelijk.
Bink heeft een meldingsplicht 1 aan de GGD bij het vermoeden van infectieziekten.
Eén van de taken van de GGD is de verspreiding van infectieziekten tegen te gaan. De GGD doet
dit door continu en actief op te sporen en actie te ondernemen: zo nodig stelt de GGD een

1

Meldingsplicht op grond van wet infectieziekten.
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onderzoek in naar de bron van de verwekker en naar de contacten van de patiënt, een
zogenoemd bron- en contactonderzoek.
De GGD adviseert over maatregelen die moeten worden genomen.
De pedagogisch medewerkers volgen de hygiëne richtlijnen uit de map kinderziekten ter
voorkoming van besmetting met overdraagbare aandoeningen.
3. Medische handelingen
Doordat kinderen gedurende een langere aaneengesloten periode op de kinderopvang
verblijven is niet uit te sluiten dat medische handelingen moeten worden uitgevoerd. Dit kan
enerzijds te maken hebben met (chronisch) zieke kinderen, of een gevolg zijn van een ongeluk
(EHBO).
Voor het uitvoeren van medische handelingen moet de kinderopvang zich houden aan de wet
BIG.
3.1 De Wet BIG
De Wet BIG staat voor de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg en heeft als doel de
kwaliteit van de beroepsuitoefening te handhaven en te verbeteren. Daarmee wordt de patiënt
beschermd tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners.
Normaal gesproken mag niet-gekwalificeerd personeel (zoals pedagogisch medewerkers) geen
medische handelingen verrichten. Hierop zijn drie uitzonderingen:
1. er is sprake van een noodsituatie
2. Bink heeft besloten dat de medische handelingen verricht kunnen worden.
3. er is sprake van een specifieke medische handeling. Dit betreft hoofdzakelijk toedienen
van medicijnen.
Ad 1. Er is sprake van een noodsituatie
In noodsituaties wordt iedereen geacht naar beste vermogen te handelen en kan het verrichten
van medische handelingen in strijd met de wet zelfs noodzakelijk zijn. In dat geval is er sprake
van overmacht en levert de hulpverlening volgens het Wetboek van Strafrecht geen strafbaar feit
op. Soms beperkt de hulpverlening zich tot het bellen van de ambulance.
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Ad 2. Bink heeft besloten dat bij uitzonderingen medische handelingen verricht kunnen worden.
Kinderen kunnen met bepaalde geneesmiddelen, bijvoorbeeld kinderen met suikerziekte, wel in
een regulier kindercentrum worden opgevangen, mits wordt voldaan aan de volgende
voorwaarden:
Bink heeft besloten dat de medische zorg kan worden verleend. Hierbij is in ieder geval de
afweging gemaakt dat het binnen de beroepskracht –kindratio mogelijk is om de zorg te
verlenen.
Met de ouders is zorgvuldig besproken welke praktische maatregelen getroffen moeten worden
en wie voor de financiering en feitelijke uitvoering kan worden aangesproken. Als uit deze
maatregelen extra kosten voortvloeien, worden deze (afgezien van de dekking door
verzekeringen) in principe door ouders zelf gedragen.
Een arts heeft de opdrachtverstrekking getekend. (In het geval dat de arts de
opdrachtverstrekking niet wil ondertekenen, dan dienen ouders de medische handeling uit te
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voeren of een wijkverpleegkundige. De handeling kan in dat geval ook ergens anders worden
verricht (de artsenpraktijk of het ziekenhuis). Over (de financiering van) het vervoer van het
kind met een begeleider naar deze locaties moeten dan weer aanvullende afspraken worden
gemaakt.
De pedagogisch medewerkers zijn door de arts of wijkverpleegkundige geïnstrueerd hoe zij
dienen te handelen.
Een medewerker heeft het recht om een medische handeling niet uit te voeren of medicatie niet
te verstrekken. In een dergelijke situatie wordt binnen het team afgesproken wie deze taken
overneemt.
De afspraken die worden gemaakt over een kind met een medische indicatie moeten
voorafgaand aan de opvang in een schriftelijke overeenkomst tussen Bink en de ouders /
verzorgers worden vastgelegd.
Het is daarbij van belang specifieke aansprakelijkheid uit te sluiten.
Voedsel of insectenbeet intolerantie en epilepsie
Kinderen met voedsel of insectenbeet intolerantie of epilepsie kunnen worden opgevangen door
Bink. Medewerkers zijn op de hoogte, middels de procedure voedsel- of insectenbeet
intolerantie en epilepsie hoe om te gaan met kinderen met één van deze aandoeningen. Ouders
zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van de medicijnen en de controle op de
houdbaarheidsdatum.
Ad 3. er is sprake van een specifieke medische handeling.
Specifieke handelingen betreffen het toedienen van medicijnen waarbij aan de volgende
voorwaarden moet worden voldaan:
- Ouders moeten zelf aan de pedagogisch medewerker voordoen hoe het medicijn moet
worden toegediend (bijv. inhaleren bij benauwdheid). Is de betreffende pedagogisch
medewerker niet aanwezig, dan moeten de ouders de handeling opnieuw voordoen aan een
andere pedagogisch medewerker. Bij voorkeur doen ouders de handeling voor aan meerdere
medewerkers gelijkertijd.
- Ouders proberen zelf het medicijn thuis uit, behalve geneesmiddelen voor allergie- en
epilepsie aanvallen.
- Ouders brengen de medicijnen mee in de originele verpakking met bijsluiter.
- Ouders vullen een medicijnverklaring in en ondertekenen deze.
Tevens geldt hier de procedure toedienen van medicijnen.
3.2 Toedienen van medicijnen
Kinderen krijgen soms geneesmiddelen of andere middelen (bijvoorbeeld zelfzorgmiddelen)
voorgeschreven die zij - een aantal malen per dag – moeten gebruiken, dus ook gedurende de
tijd dat zij op de opvang zijn. Ouders vragen de PM’ers deze middelen aan hun kind te geven.
PM’ers mogen alleen na schriftelijke toestemming (via de medicijnverklaring) geneesmiddelen
toedienen. Door het vastleggen van de gegevens geven ouders duidelijk aan wat zij van de
PM’ers verwachten en weten de PM’ers wat zij moeten doen en waar zij verantwoordelijk voor
zijn. Wanneer het gaat om het verstrekken van geneesmiddelen gedurende een lange periode
(hiermee wordt bedoeld een periode langer dan 2 weken) moet regelmatig (afhankelijk van het
ziektebeeld) met ouders overlegd worden over de ziekte en het daarbij behorende
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geneesmiddelengebruik. Voor het toedienen van medicijnen wordt verwezen naar de procedure
toedienen van medicijnen. Medicijn verklaringen worden gedurende een jaar bewaard.
3.2.1 Toedienen van paracetamol
Als het kind voldoet aan één van de drie criteria voor het ophalen van een ziek kind (zie
paragraaf 1) dan wordt alleen op verzoek van de ouder paracetamol toegediend, als de ouder
het kind zo spoedig mogelijk op komt halen.
Voldoet het kind niet aan één van de criteria maar wel duidelijk is dat een kind zich niet lekker
voelt, wordt contact opgenomen met de ouders. Soms kan een ouder verzoeken om het kind
paracetamol toe te dienen, omdat de ouder verwacht dat het kind zich dan beter zal gaan
voelen. Voor deze situaties is paracetamol beschikbaar op de vestiging. Hierbij gaat het om
paracetamol met de laagst mogelijke dosering.
Bij het toedienen van paracetamol worden de volgende stappen gevolgd:
1. de ouder verzoekt de pedagogisch medewerker om paracetamol toe te dienen aan het
kind en geeft aan in welke dosering.
2. de ouder geeft hiervoor schriftelijke toestemming via de fax of email en in uitzonderlijke
situaties per sms en vermeldt hierbij ook de afspraak over de dosering paracetamol.
3. de pedagogisch medewerker dient de paracetamol toe.
4. Het welbevinden van het kind wordt door de pedagogisch medewerker goed in de gaten
gehouden. Het kind kan op de groep blijven, zolang niet voldaan wordt aan de
beschreven criteria (zie 1. zieke kinderen op de groep).
5. Ouders worden geïnformeerd zodra zich veranderingen voordoen in het welbevinden van
het kind.
Gebruik paracetamol op de bso
Het komt voor dat kinderen paracetamol meekrijgen van huis en dit innemen zonder dat dit aan
de pedagogisch medewerkers gemeld wordt. Dit levert een onoverzichtelijke situatie op. We
willen zicht houden op hoe vaak en hoeveel medicatie een kind inneemt én we vinden het
belangrijk dat medicatie buiten het bereik van andere kinderen opgeborgen wordt. Ouders
dienen melding te maken van het feit dat kinderen paracetamol mee hebben gekregen. Ook
geven ouders aan welke afspraak er met het kind is gemaakt over het gebruik. De ouder hoeft
dan geen schriftelijke toestemming te geven. Kinderen mogen de paracetamol vervolgens
innemen in het bijzijn van een pedagogisch medewerker.
3.2.2 Toedienen homeopathische geneesmiddelen
Homeopathische geneesmiddelen zoals Chamodent, Arniflor, Calendulan, enz. zijn zonder
doktersrecept verkrijgbaar en staan daardoor niet op naam. Soms kan een ouder verzoeken om
het kind homeopathische geneesmiddelen toe te dienen, omdat de ouder verwacht dat het kind
zich dan beter zal gaan voelen. Dit homeopathische geneesmiddel dient de ouder zelf mee te
nemen, Bink heeft deze geneesmiddelen niet standaard in de EHBO doos.
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Bij het toedienen van homeopathische geneesmiddelen worden de volgende stappen gevolgd:
1. de ouder verzoekt de pedagogisch medewerker om een homeopathische geneesmiddel
toe te dienen aan het kind en geeft aan in welke dosering.
2. de pedagogisch medewerker dient het homeopathische geneesmiddel toe.
3. de ouder hoeft geen schriftelijke toestemming te geven.
3.3 Verzoeken van ouders
Soms vragen ouders ons materialen te gebruiken of handelingen te verrichten die volgens de
ouders een bijdrage leveren aan de gezondheid van het kind maar die niet in ons beleid
omschreven staan. (Zoals bijvoorbeeld het gebruik van een alarm matras.)
In die situaties is het aan de vestigingsmanager, in overleg met de manager opvang, ter
beoordeling of tegemoet gekomen kan worden aan de wens van ouders. Daarbij worden
duidelijke afspraken gemaakt met ouders over de haalbaarheid en verantwoordelijkheid.
Afspraken dienen altijd werkbaar te zijn voor de PM’s en het is van belang specifieke
aansprakelijkheid uit te sluiten. Afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
4. Vaccinaties
In Nederland is het een vrije keus van ouders om wel of niet te vaccineren. In andere woorden:
het is voor eigen risico van de ouders, dat hun kind een ziekte kan oplopen. Echter hoe minder
gevaccineerde kinderen er zijn, hoe groter het risico is om de ziekte te krijgen.
Indien ouders bezwaar maken tegen vaccinatie besluit de manager opvang van de
kinderdagverblijven in overleg met de GGD-arts of ongevaccineerde kinderen op het
kindercentrum toegelaten kunnen worden. In de aanvullende voorwaarden is dit opgenomen.
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