
 

 

Zieke kinderen in de kinderopvang 
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KomKids hanteert richtlijnen voor het omgaan met zieke kinderen. Wij willen u, als ouders, graag 
informeren over ons beleid omtrent zieke kinderen in de kinderopvang. 
 
Als uw kind thuis ziek wordt 
Als een kind ziek is, kan hij/zij niet het kindcentrum bezoeken. Een ziek kind heeft extra aandacht, rust en 
verzorging nodig. De pedagogisch professionals in het kindcentrum kunnen dit niet voldoende aanbieden. 
Bij sommige aandoeningen geldt dat we besmetting van andere kinderen willen voorkomen. 
 
Wij verwachten dat u aan de pedagogisch professional van uw kind doorgeeft dat uw kind ziek is en niet 
komt. Wilt u verder doorgeven of uw kind een besmettelijke ziekte heeft? Bij sommige besmettelijke 
aandoeningen zijn wij verplicht dit te melden bij de GGD. Bij eventueel besmettingsgevaar voor andere 
kinderen zal dit kenbaar gemaakt worden middels een bericht in uw digitale omgeving “KomKids 
ouderportaal”.  
 
Als uw kind in het kindcentrum ziek wordt 
Een kind kan ook in het kindcentrum ziek worden. Onder ziek zijn verstaan wij lichaamstemperatuur die 
hoger is dan 38 C en andere symptomen en gedragingen waaruit blijkt dat een kind zich duidelijk niet 
lekker voelt. De pedagogisch professionals verzorgen het kind dan zo goed mogelijk en nemen contact op 
met de ouders. De pedagogisch professionals overleggen met u over de ziekte van uw kind en kunnen u, 
afhankelijk van de situatie, vragen om uw kind op te komen halen. 
 
Waarom moet u uw kind ophalen als het ziek is? 
Bij sommige aandoeningen geldt dat we besmetting van andere kinderen willen voorkomen. Wij hanteren 
daarbij de richtlijnen en adviezen van de GGD, die onder meer beschreven zijn in het handboek Informatie 
over ziektebeelden voor KDV, PSZ en BSO opgesteld door de Landelijk Coördinatie 
Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM. In alle kindcentra van KomKids werken pedagogisch 
professionals die een EHAK (Eerste Hulp Aan Kinderen) diploma hebben. 
 
Geneesmiddelen en zelfzorgmiddelen die binnen het kindcentrum gegeven dienen te worden 
KomKids gaat er van uit dat kinderen in het kindcentrum soms geneesmiddelen nodig hebben. 
 
Het toedienen van geneesmiddelen anders dan door injecties valt onder de normale taakuitoefening van 
pedagogisch professionals en dit dient zorgvuldig te gebeuren.  
 
Kinderen kunnen geneesmiddelen voorgeschreven krijgen door een huisarts of specialist. Ouders dienen 
deze geneesmiddelen aan hun kinderen toe en vragen de pedagogisch professionals op het kindcentrum 
soms dit van hen over te nemen. Ook als het gaat om geneesmiddelen die zonder recept bij drogist of 
apotheek te verkrijgen zijn (zelfzorgmiddelen). 
 
Wanneer u als ouder wilt dat binnen het kindcentrum geneesmiddelen of zelfzorgmiddelen worden 
toegediend dan is het noodzakelijk dat u als ouder een “overeenkomst gebruik 
geneesmiddelen/zelfzorgmiddelen” invult en ondertekent. U kunt deze overeenkomst terug vinden op de 
website. (kopje Voor ouders > informatiemap & formulieren, of via de pedagogisch professionals op de 
groep).   

Geneesmiddelen/zelfzorgmiddelen worden aan kinderen binnen het kindcentrum gegeven als: 
 De ouder/verzorger de bijsluiter en bij voorkeur de oorspronkelijke verpakking in verband met de 

informatie over het middel heeft meegebracht; 
 De ouder/verzorger de overeenkomst gebruik geneesmiddelen heeft ingevuld en ondertekend; 
 De geneesmiddelen gegeven moeten worden tijdens het verblijf in het kindcentrum; 



 

 De geneesmiddelen bij verergering of een aanval gegeven moeten worden zoals bijv. bij 
benauwdheid, koortsstuip, epilepsie of anafylaxie; 

 De geneesmiddelen vaker dan 2 maal per dag gegeven moeten worden en dus niet alleen maar 
thuis gegeven kunnen worden. 

 De ouder/verzorger een nieuw geneesmiddel eerst thuis heeft gebruikt. 
 

De pedagogisch professionals houden het geneesmiddelengebruik dagelijks bij met behulp van de 
overeenkomst gebruik geneesmiddelen/zelfzorgmiddelen en de digitale afvinklijst geneesmiddelen en 
zelfzorgmiddelen gebruik, d.m.v. van een melding in het dagboek in uw digitale omgeving “KomKids 
ouderportaal”.  

De volgende geneesmiddelen geven wij niet: 
Geneesmiddelen met koorts stillende werking of waar slaapverwekkende middelen in zitten, denk aan 
paracetamol, zetpillen (m.u.v. medicijnen die toegediend moeten worden bij een aanval van 
benauwdheid, koortsstuip, epilepsie)  
 

Uitzondering!! Het geven van paracetamol bij een ongeval 
Indien er sprake is van een ongeval tijdens het verblijf op het kindcentrum, dan mag er alleen maar 
paracetamol gegeven worden als ouders dit geïnformeerd hebben bij de huisarts/huisartsenpost/EHBO 
en dit teruggekoppeld is naar de pedagogisch professionals. 

Hiervan dienen de pedagogisch professionals een notitie te maken op 
het registratieformulier afwijkingen/klachten/(bijna-)ongeval/bedrijfsongevallen. Met hierop aangeven: 
de tijd dat ouders dit door hebben gegeven, naam van de betreffende ouder, het tijdstip dat je de 
paracetamol hebt toegediend, de toegediende hoeveelheid, en in welke vorm. 

Voor deze uitzondering hebben wij binnen het kindcentrum paracetamol op voorraad in de vorm van 
zetpillen voor de kinderen 0-4 jaar en voor de BSO kinderen in de vorm van pillen.  

 
Zelfzorgmiddelen die binnen het kindcentrum gebruikt worden 
Binnen het kindcentrum worden diverse zelfzorgmiddelen gebruikt waarvan wij u op de hoogte willen 
brengen. Dit zijn o.a. Arniflor / Calendula / Sudocrème / Vaseline. Per kindcentrum kunnen er nog 
aanvullende middelen gebruikt worden. Tijdens het intakegesprek wordt dit aan u doorgegeven en kunt u 
aangegeven of u als ouder wilt dat deze middelen, indien noodzakelijk, gebruikt worden bij uw kind. 
 
 

 


