Kinderziektebeleid
Het kinderziektebeleid van peuterspeelgroep De Blokkendoos is gebaseerd op de landelijke richtlijnen
voor de bestrijding van infectieziekten. Op De Blokkendoos is de informatiemap ‘Gezondheidsrisico’s’
van de GGD Rivierenland aanwezig met richtlijnen betreffende infectieziekten. Hieronder worden
enkele punten hieruit toegelicht.
Registratie van inentingsgegevens
Tijdens het intakegesprek vraagt de groepsleiding aan de ouder(s)/verzorger(s) het ingevulde
inentingsformulier retour en een kopie van het inentingsformulier. Beiden worden daarna aan het
ingevulde intakeformulier geniet. Tijdens de opvangperiode wordt door de groepsleiding de
vaccinatiestatus bijgehouden, aan de ouder(s)/verzorger(s) wordt verzocht inentingen door te geven.
Mocht het kind niet ingeënt worden uit geloofsovertuiging of om een andere reden, dan respecteren
wij dat.
Registratie van inentingsgegevens is belangrijk. Incidenteel zijn er nog gevallen of soms zelfs
epidemieën van kinkhoest, mazelen en polio. Als een dergelijk geval zich voordoet op De Blokkendoos
is het belangrijk te weten welke kinderen ingeënt zijn tegen deze ziekten. Een andere reden om te
weten of een kind is ingeënt, is wanneer een kind een forse verwonding krijgt waarbij er een risico is
op tetanus. Dan krijgen niet-gevaccineerde kinderen op de EHBO een behandeling met antistoffen
tegen tetanus*.
Het is belangrijk om de intake- en inentingsgegevens mee te nemen bij eventueel doktersbezoek.
* Dit altijd in overleg met de desbetreffende ouder(s)/verzorger(s). Medewerkers zullen de ouders in
contact brengen met de arts.
Opvang zieke kinderen
De opvang is niet berekend op de opvang van zieke kinderen. De beslissing of een kind al dan niet in
de groep kan blijven, wordt in principe genomen door de groepsleiding. Het belang van het kind staat
hierbij voorop, maar er wordt ook rekening gehouden met het belang van de andere kinderen in de
groep en van de groepsleiding.
Een kind dat zich ziek voelt en niet met het normale dagritme kan meedoen, kan beter thuis zijn. Ook
wanneer een kind diarree heeft en de groepsleiding meer met verschonen bezig is dan met het
normale programma, zal de groepsleiding het kind naar huis laten gaan.
Er wordt door ons geen medicatie gegeven. Medicatie op doktersvoorschrift wordt alleen gegeven als
de ouder een handtekening zet op de hiervoor bestemde ‘Medicijngebruik overeenkomst’. De
Richtlijnen voor geneesmiddelen en medische handelingen zijn terug te vinden op onze website
www.deblokkendooszoelen.nl (zie [DOCUMENTEN]).
Tot slot kan bij besmettelijke ziekten de bescherming van de gezondheid van de groepsgenoten een
reden zijn om een kind niet toe te laten op De Blokkendoos. Wij gaan uit van de richtlijnen die in de
informatiemap van de GGD Rivierenland staan.
Wanneer worden ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte gebracht
Wanneer een kind zich niet lekker voelt, maar de groepsleiding wel voldoende verzorging kan bieden,
worden de ouder(s)/verzorger(s) wel op de hoogte gebracht. De ouder kan in die situatie zelf
beslissen om het kind wel of niet op te halen. Als de groepsleiding van mening is, dat het zieke kind
opgehaald moet worden, neemt zij telefonisch contact op met de ouder(s)/verzorger(s) en maakt met
hen de afspraak over wie en het tijdstip waarop het kind wordt opgehaald.
Als er een besmettelijke ziekte heerst, wordt dit bij de hoofdingang van De Blokkendoos
bekendgemaakt. Aangegeven staat: welke ziekte er heerst, wat de verschijnselen zijn, welke
risicogroepen er alert moeten zijn en wanneer een kind met de besmettelijke ziekte wel of niet mag
komen (kopie uit informatiemap GGD).
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Enkele infectieziekten geven bij zwangere vrouwen een verhoogd risico op een miskraam of
aangeboren afwijkingen bij het kind. Dit betreft met name rode hond en de vijfde ziekte.
Ook hierbij is het belangrijk om melding te maken bij de voordeur, zodat zwangere vrouwen zelf
kunnen besluiten of ze wel of niet naar binnen gaan.
Wanneer wordt er spoedeisende medische hulp ingeschakeld
In principe zijn het de ouder(s)/verzorger(s) die hun eigen huisarts inschakelen bij ziekte van hun
kind. Alleen als er spoedeisende medische hulp nodig is, schakelt de groepsleiding direct een arts in.
Dit ter beoordeling van de groepsleiding. In eerste instantie wordt contact gezocht met de eigen
huisarts van het kind.
Voorbeelden
In bijvoorbeeld de volgende situaties wordt spoedeisende medische hulp ingeschakeld:
 een kind dat het plotseling benauwd krijgt;
 een kind dat bewusteloos raakt of niet meer reageert;
 een kind met plotseling heel hoge koorts;
 ongevallen.
Ook worden direct de ouder(s)/verzorger(s) ingelicht. Indien zij onbereikbaar zijn, neemt de
groepsleiding contact op met het noodadres.
Tandarts
Op het moment dat een kind hulp nodig heeft van een tandarts, wordt er direct contact opgenomen
met de ouders. In principe zijn zij het die met hun kind naar de tandarts gaan. In geval van een
ongeval, kan met de ouders worden afgesproken, dat de groepsleiding alvast naar de tandarts gaat
en de ouder(s)/verzorger(s) zo spoedig mogelijk komen.
Wanneer schakelen wij de GGD Rivierenland in
Eén van de taken van de GGD is de bestrijding van infectieziekten. De GGD onderzoekt bijvoorbeeld
waar iemand de ziekte heeft opgelopen, wie er nog meer besmet zijn en wat wij kunnen doen om
verdere besmetting te voorkomen. Daarnaast geeft de GGD voorlichting over ziekten en adviezen over
hygiënemaatregelen.
Op De Blokkendoos ligt de informatiemap ‘Gezondheidsrisico’s’ met richtlijnen betreffende
infectieziekten.
De medewerkers zijn wettelijk verplicht om een aantal aandoeningen, die vermoedelijk besmettelijk
zijn, te melden bij de GGD Rivierenland. Het gaat om de volgende aandoeningen:
1. Diarree melden indien meer dan 1/3 deel van de groep binnen een week klachten heeft.
2. Geelzucht melden bij één geval.
3. Huiduitslag (vlekjes) melden bij twee of meer gevallen binnen twee weken in dezelfde groep.
4. Schurft melden bij drie gevallen in dezelfde groep.
5. Andere ernstige aandoeningen van vermoedelijke infectueuze aard, bijvoorbeeld meerdere
gevallen van longontsteking of hersenvliesontsteking in korte tijd.
De GGD zal na een dergelijke melding onderzoeken waardoor de aandoening wordt veroorzaakt en of
maatregelen genomen moeten worden om verspreiding van de ziekte tegen te gaan.
Melden afwezigheid kind
Tot slot vragen wij de ouder(s)/verzorger(s) De Blokkendoos te bellen wanneer het kind thuis blijft in
verband met ziekte. Wij willen van de ouder(s)/verzorger(s) horen wat het kind heeft, zodat wij alert
kunnen zijn op de andere kinderen in de groep. Wij verwachten dat een broertje of zusje met een
besmettelijke ziekte niet meegenomen wordt naar de peuterspeelgroep tijdens het brengen en halen.
Voorzorgsmaatregelen die wij nemen ter voorkoming van ziekte
Door extra aandacht te besteden aan hygiëne kunnen gezondheidsrisico’s worden beperkt. Het gaat
daarbij niet alleen om een schone leefomgeving en een goede persoonlijke hygiëne, maar tevens om
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het voorkomen van risicovol gedrag, waardoor micro-organismen zich kunnen vermenigvuldigen tot
grote hoeveelheden. Jaarlijks vult De Blokkendoos een Risico Inventarisatie Gezondheid in. Naar
aanleiding hiervan wordt er een actieplan/werkplan geschreven waarin staat beschreven hoe wordt
omgegaan met de risico’s.
Wet Big
De Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt wie wat mag doen in de
gezondheidszorg. De Wet Big is bedoeld voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en geldt als
zodanig niet voor personeel werkzaam in de kinderopvang. Zie ook het document
‘Medicijnverstrekking en medische handelingen binnen De Blokkendoos’ op onze website
www.deblokkendooszoelen.nl (zie [DOCUMENTEN]).
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