herstel sneller. Daarom vragen wij u uw
kind thuis te houden indien hij of zij
ziekteverschijnselen vertoont. Vergeet u
niet aan het kinderdagverblijf door te
geven dat uw kind niet komt?

Wat als uw kind bij ons
ziek wordt?

Houd uw kind thuis als uw kind:
• meer dan 38,5 graden koorts heeft;
• meerdere ziekteverschijnselen vertoont;
• zich duidelijk niet prettig zal voelen op
het kindercentrum.

Medicijnen
Als uw kind medicijnen nodig heeft, dan
geven wij die op voorwaarde dat:
• de medicijnen, voorgeschreven door een
arts, op naam van uw kind staan;
• u de bijsluiter en de originele verpakking
van de medicijnen meegeeft;
• u het formulier registratie
geneesmiddelengebruik invult en
ondertekent;
• uw kind de medicijnen vaker dan
tweemaal daags moet krijgen;
• een pedagogisch medewerker de
medicijnen bij verergering of een aanval
moet geven.
Zonder doktersvoorschrift geven wij geen
koortsverlagende middelen.

Wel of niet naar het
kinderdagverblijf?
Het hangt van de ernst van de ziekte af of
uw kind naar het kinderdagverblijf kan
komen. Kinderen zijn welkom zolang ze
met de groep mee kunnen doen en
geen gevaar vormen voor de andere
kinderen en de medewerkers. Een ziek
kind vraagt extra zorg en hierdoor krijgen
andere kinderen in de groep minder
aandacht. Bovendien voelt een ziek kind
zich thuis het prettigst en gaat het

Als een pedagogisch medewerker
vermoedt dat uw kind ziek is, dan kijkt de
medewerker welke verschijnselen zich
voordoen. In overleg met de collega’s
bepalen wij of er bijzondere verzorging
nodig is en wat het risico is
voor de groep. Wanneer uw kind alleen
lichte verhoging heeft, maar wel speelt,
geen extra belasting oplevert voor de
medewerker en de oorzaak bekend is,
informeren wij u. U bent dan niet verplicht
om uw kind te komen halen. Als uw
kind meerdere ziekteverschijnselen
vertoont of zich duidelijk niet prettig voelt
nemen wij contact met u op met de vraag
uw kind te komen halen.

Overleg
De ouder is degene die, indien nodig,
contact opneemt met de huisarts. In acute
gevallen nemen wij natuurlijk direct
contact met u op en waarschuwen een
arts.
Zorg ervoor dat de juiste telefoonnummers
bij ons bekend zijn.

Besmettelijke ziekte
Als uw kind een besmettelijke ziekte heeft,
dan bent u verplicht dit te melden bij
onze medewerkers. informeert de GGD
(Infectieziektewet artikel7) en andere
ouders over de ziekte en eventueel
besmettingsgevaar.

