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Informatie beleid  zieke kinderen 
 
Richtlijnen GGD 
De SKH volgt de richtlijnen van GGD Kennemerland als het gaat om de opvang van zieke kinderen. 
De map ‘Gezondheidsrisico’s in een kindercentrum of peuterspeelzaal’ van de GGD ligt op elke SKH-
vestiging ter inzage. Sommige ziekten dienen door de groepsleiding gemeld te worden bij de GGD, die 
dan zo nodig verdere instructies geeft. Vanwege het besmettingsgevaar is de groepsleiding alert op 
infectieziekten, ook op de ziekten waartegen de meeste kinderen via het rijksvaccinatieprogramma 
worden ingeënt. Niet alle kinderen zijn (volledig) ingeënt. 
De GGD geeft richtlijnen over het al dan niet weren van kinderen. Wering betekent dat het kind thuis 
moet blijven of zo spoedig mogelijk opgehaald dient te worden. Als wering niet verplicht gesteld wordt 
door de GGD, maar uw kind is overduidelijk ziek dan dient het toch thuis gehouden te worden.  
  
Beleid SKH 
Een kind dat ziek is, voelt zich thuis het beste. Een ziek kind kan op de vestiging niet de aandacht 
krijgen die het nodig heeft, zonder dat dit ten koste gaat van de gehele groep. 
In de volgende gevallen wordt u gebeld en zo nodig verzocht uw kind eerder op te halen:  
- als uw kind zich op de groep ziek voelt en het gedrag van uw kind daarop wijst (pijn, hangerig, 

veel huilen, koorts, regelmatig overgeven, niet willen eten of drinken, e.d.)  
Indien deze verschijnselen zich thuis voordoen, verzoeken wij u uw kind thuis te houden en niet naar 
de opvang te brengen. Uw kind kan dan niet in de groep functioneren.  
 
Flexibiliteit van onze kant 
In principe gaat de groepsleiding flexibel om met kinderen die ziek worden en overlegt altijd met de 
ouders. Als uw kind alleen koorts heeft en zich nog niet ziek voelt en gedraagt, is het mogelijk dat het 
op de groep blijft. Als het toch te ziek wordt om in de groep te kunnen functioneren, dient het alsnog 
opgehaald te worden.  
 
Flexibiliteit van uw kant 
Bij ziekten die erg besmettelijk én erg bewerkelijk zijn op de groep (bijv. diarree, hoofdluis of 
oogontsteking) probeert de groepsleiding, in samenwerking met de ouders, een epidemie te 
voorkomen. Als n.l. veel kinderen op de groep extra verzorging nodig hebben, kost dit veel extra tijd, 
wat ten koste gaat van de aandacht voor de andere kinderen. De groepsleiding zal de ouders dan 
verzoeken hun kind zo spoedig mogelijk op te halen, te behandelen of zo spoedig mogelijk de huisarts 
om een behandeling te vragen.  
 
Medicijngebruik 
Het is mogelijk de groepsleiding te verzoeken medicijnen toe te dienen aan uw kind. Hiervoor dient u 
gebruik te maken van het formulier “verklaring verzoek toedienen van medicijnen en verrichten van 
medische handelingen”. 
 
Koortsremmende middelen 
Het gebeurt wel eens dat kinderen ‘s ochtend thuis een (zet)pil of drankje krijgen tegen de koorts en 
zo naar de opvang gebracht worden. We verzoeken u dringend dit niet te doen. Als de (zet)pil is 
uitgewerkt, kan de koorts plotseling snel stijgen. Soms gebeurt dit tijdens het middagslaapje, met het 
gevaar van een koortsstuip. De groepsleiding zal dan ook niet ingaan op verzoeken om 
koortsremmende middelen toe te dienen, tenzij dit om een zeer specifieke reden door een arts is 
voorgeschreven.  
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