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Afspraken protocol zieke kinderen/ medicijnen en hygiëne  is voor ouders en 
geïnteresseerden te vinden op de website van De Wereldkinderen, ook ligt deze in 
papieren uitvoering op de locatie. 
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Voorwoord. 
Als ouder kies je o.a. voor een kinderdagverblijf omdat de opvang voor je kind 
gegarandeerd is.  
Een uitzondering is echter een ziek kind. Zieke kinderen kunnen het kinderdagverblijf 
niet bezoeken. Dan rijst vanzelf de vraag: wanneer is een kind ziek? In dit protocol wordt 
uitgelegd hoe wij met zieke kinderen omgaan en wat de richtlijnen bij het toedienen van 
medicijnen zijn.  
 
Een kind is ziek als:  
- hun lichaamstemperatuur boven de 38,5 graden koorts is (bij 38.5 worden ouders 
gebeld en bij 39 graden koorts of hoger moeten ouders hun kind altijd komen ophalen)  
- hij/zij zich niet meer kan handhaven in de groep omdat het zich niet lekker voelt en 1 
op 1 aandacht nodig heeft.  
- wanneer hij/zij een besmettelijke ziekte heeft.  
 



Bij koorts wordt opgemerkt dat dit zeer kind-afhankelijk is. Het ene kind voelt zich met 
een lichaamstemperatuur van 38 graden niet lekker, terwijl een ander kind bij een 
lichaamstemperatuur van 38,5 graden nog lekker aan het spelen is.  
Sommige kinderen hebben vaak verhoging, andere kinderen hebben nooit koorts.  
Bij het bekijken of een kind op het kinderdagverblijf mag blijven of kan komen, wordt in 
eerste instantie uitgegaan van de lichaamstemperatuur, maar er wordt ook gekeken naar 
het kind. Kinderen met een temperatuur van 39 graden dienen opgehaald te worden, 
maar als een kind een temperatuur heeft van 38,5, wordt er sowieso contact opgenomen 
met de ouders om te overleggen.  
Zijn de ouders niet bereikbaar, dan bellen we het tweede adres dat de ouders 
opgegeven hebben voor noodgevallen.  
 
Afmelden bij ziekte: Wanneer uw kind ziek is en niet komt, verzoeken wij u om dit voor 
8.30 uur te melden bij de Wereldkinderen.  
De pedagogisch medewerkers willen dan graag weten wat er aan de hand is, zodat zij 
(indien nodig) de andere ouders kunnen informeren, bijv. bij eventuele 
besmettingsgevaar.  
 
Bij (besmettelijke) ziekten kan het kind niet naar de opvang komen:  
Ouders worden geïnformeerd over heersende besmettelijke ziektes door middel van een 
bericht op de deur.  
- Bloederige diarree of ernstige diarree: Het kind moet thuisblijven tot bekend is wat 
de oorzaak van de diarree is. De ontlasting (en urine) kan besmettelijk zijn. 
Besmetting is dan mogelijk: -langs directe weg van hand/mond contact 
-door aanraking van voedsel of bereidingsmateriaal met de handen. 
complicatie: mogelijke uitdroging. 
Thuis houden en huisarts raadplegen. 
- Bof: Incubatietijd: 11 tot 21 dagen. Vooral speeksel is besmettelijk. Complicaties: 
zaadbalontsteking, middenoorontsteking, hersenvliesontsteking, alvleesklierontsteking. 
Thuis houden tot de zwelling geslonken is. 
- Bronchitis: Niet besmettelijk, complicaties: longontsteking, uitzetten van de longblaasjes. 
Thuis houden bij koorts. 
- Hand-, voet- en mondziekte: 
Hand-voet-mondziekte is een besmettelijke ziekte. Dit komt door een virus. De ziekte is 
meestal niet ernstig en komt regelmatig voor in Nederland. 
Wat zijn de klachten bij hand-, voet- en mondziekte? 
De klachten kunnen zijn: lichte koorts, misselijk voelen, buikpijn, braken en keelpijn, 
blaasjes in en rond de mond, rode vlekjes op de handen en voeten, soms huiduitslag op 
de billen. 

2. 

 
- Hoofdluis: 12 uur na behandeling met Prioderm, Noury of soortgelijke lotion, pas weer 
aanbrengen. Tot de hoofdluis geheel verdwenen is (indien een broer/zus hoofdluis heeft, 
wordt van de ouders verlangd dat zij een pedagogisch medewerkster daarvan op de 
hoogte brengen).  
- Insectenbeten:  
- Kinderen worden bij het spelen in hoog gras/struiken gecontroleerd op teken. 
- Teken worden zo snel mogelijk verwijderd met behulp van een tekenpincet (recht naar 
boven uittrekken).  
- Na verwijdering van een teek wordt het wondje direct gedesinfecteerd.  
- De datum en de plaats van een tekenbeet wordt altijd genoteerd. Ouders worden 
hiervan ook meteen op de hoogte gesteld.  



- Wespensteek. 
Zuig indien mogelijk het gif uit de beet. Haal meteen ijs(kompres) of een koud flesje 
tevoorschijn en koel de plek van de wespensteek (het liefst een paar uur).Smeer 
prik-weg  
op de plek van de beet om de jeuk te verminderen. Probeer het kind niet te laten 
krabben aan de wespensteek. 
- Krentenbaard: Korsten die helder geel rond de mond zijn zeer besmettelijk. 
Thuis houden zolang de korsten vers zijn. 
Het kind mag het kinderdagverblijf niet bezoeken totdat alle blaasjes zijn ingedroogd. Dit 
standpunt is ingenomen in verband met persoonlijke verzorging van de kinderen, en het 
feit dat kleine kinderen vaak toch aan de open plekjes zitten, dus uit oogpunt van 
hygiëne.  
- Koortslip/herpesvirus: Zolang de blaasjes niet zijn ingedroogd, mogen zij niet komen 
spelen. Aangezien dit zeer besmettelijk is en kleine kinderen veel in hun mond stoppen.  
- Middenoorontsteking: Niet besmettelijk. Thuis houden bij koorts.  
- Maden/Oxyuren: Voornamelijk via ontlasting en zandbak overdraagbaar. 
Op doktersrecept: Fermox, Geen complicaties. 
- Rode hond: Een kind met rode hond mag de opvang niet bezoeken. Incubatietijd 14 
tot 21 dagen. Zeer besmettelijk. Complicaties: geen (wel oppassen met kouvatten) Thuis 
houden bij koorts. Zwangere vrouwen waarschuwen. 
- Vijfde ziekte: 
Vijfde ziekte is een besmettelijke vlekjesziekte. Mensen krijgen het door een virus. 
Vijfde ziekte komt vooral voor bij kinderen. Zij zijn er meestal niet erg ziek door. 
De klachten bij vijfde ziekte zijn: 
kleine rode vlekjes in het gezicht, soms vuurrode wangen, soms koorts. 
Daarna: verspreiden de vlekjes zich over het lichaam. 
Na ongeveer een week verdwijnen de vlekjes. 
Zwangere vrouwen waarschuwen. 
- Waterpokken: Het kind mag de opvang niet bezoeken totdat alle blaasjes zijn 
ingedroogd. Dit standpunt is ingenomen in verband met persoonlijke verzorging van de 
kinderen, en het feit dat kinderen vaak toch aan de open plekjes zitten, dus uit oogpunt 
van hygiëne.  
Incubatietijd 12 tot 23 dagen. Zeer besmettelijk. 
complicaties: geïnfecteerde blaasjes na het openkrabben. 
Thuis houden bij koorts. Weer naar de opvang als de blaasjes zijn ingedroogd. 
- Zesde ziekte: 
Een eerste infectie met het virus komt vooral voor bij kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 
maanden. Enkele dagen na besmetting ontstaat hoge koorts (39,0-40,5 °C), zonder 
overige specifieke ziekteverschijnselen. De koorts zakt vrij plotseling waarna in sommige 
gevallen rode vlekjes en bultjes ontstaan in het gezicht en op de romp. De vlekjes en 
bultjes kunnen zich uitbreiden naar de armen en nek. Ook kan de infectie gepaard gaan 
met een milde luchtweginfectie, een middenoorontsteking en/of opgezette lymfeklieren in 
de hals.  

3. 

PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING 

1. Voorgeschreven middelen door de huisarts of specialist. 
Hierbij valt te denken aan pillen, drankjes en zalven. 
Het middel mag alleen worden toegediend als: 
- De ouders hiervoor schriftelijk toestemming verlenen middels het invullen van de 
“overeenkomst geneesmiddelen’. 
- Het middel in de originele verpakking en met originele bijsluiter wordt meegegeven. 



- Er duidelijk de naam van het kind op staat. 
- De wijze van toedienen eenvoudig en duidelijk is zodat het voor pedagogisch 
 medewerkster geen problemen geeft en dit duidelijk schriftelijk is aangegeven 
 (hoeveel, wanneer en op welke wijze). 
-Bij onvoldoende bevoegd en bekwaam personeel, worden medische handelingen 
uitbesteed aan bijvoorbeeld de thuiszorg. 

De pedagogisch medewerker die de overdracht van de ouders heeft aangenomen, is 
ervoor verantwoordelijk dat het middel op de juiste wijze en het goede moment wordt 
toegediend. Hij / zij laat de ouders de overeenkomst gebruik geneesmiddelen tekenen 
en ondertekent zelf ook voor akkoord. 

2. Zelfzorgmiddelen 
Voor zelfzorgmiddelen, waaronder ook homeopathische middelen, geldt hetzelfde als bij 
de door de huisarts of specialist voorgeschreven middelen. Alleen zal op het 
zelfzorgmiddel de naam van het kind moeten worden geschreven. Ook hiervoor wordt de 
bovengenoemde overeenkomst ondertekend en dient de originele bijsluiter worden 
meegegeven. 

3. Toedienen van zetpillen of tabletten paracetamol bij plotseling opkomende 
 ziektes / pijn / koorts 
Het toedienen van zetpillen of paracetamol bij plotseling opkomende ziektes, koorts of 
pijn bij een ongeval gebeurt alleen na telefonisch overleg met de ouders / verzorgers. 
Als het kind, gedurende de tijd dat het op het dagverblijf aanwezig is, plotseling ziek 
wordt of klaagt over pijn is het verplicht de ouders / verzorgers te bellen en te 
overleggen. Overleg gaat over het mogen toedienen van een zetpil of een tablet, 
aangepast aan de leeftijd van het kind. Tevens wordt gevraagd of het kind allergisch kan 
reageren op paracetamol en wordt afgesproken of het kind al dan niet opgehaald moet 
worden. 
De originele bijsluiters van de zetpillen of tabletten paracetamol zijn aanwezig. 

-De pedagogisch medewerkers van De Wereldkinderen zijn op de hoogte van de 
bijwerkingen van deze middelen, bv. slaapverwekkend, ev. allergische reacties. 
-De pedagogisch medewerkers van De Wereldkinderen zijn niet bevoegd om kinderen 
medicijnen per injectie toe te dienen. 

Gebruik latexhandschoenen bij: 
-Handschoenen worden gebruikt bij het gebruiken van crème of zalf. 
Er wordt geen zalf uit potjes gebruikt, maar uit tubes of wegwerpflacons 
-Bloedcontact van kinderen/medewerkers. 
Gemorst bloed wordt met handschoenen aan met een papieren tissue verwijderd. 

Pleisters/verband. 
Wondjes worden met een waterafstotende pleister afgedekt. 
Pleisters of verband worden regelmatig (of wanneer ze doordrenkt zijn) verwisseld. 

Bij bijtincidenten waarbij bloed vrij komt wordt binnen 24 uur contact opgenomen met de 
bedrijfsarts, huisarts of GGD.
3. 

EHBO-trommel wordt 1 keer per jaar gecontroleerd op houdbaarheid.  

  



Wat te doen als een kind bewusteloos is? 

Algemeen Alarmnummer : 112 
Huisarts “praktijk de Brink” : 038-3761207 
Huisartsenpost : 0900-3336333 
Ziekenhuis : 038-4245000 

Stappenplan: 
1. Degene die het bewusteloze kind signaleert waarschuwt de collega’s en de 
teamleidster. 
2. Leidster 1 (BHV-er, EHBOer) neemt de leiding. 
3. Leidster 1: ABC-benadering (Airway, Breathing, Circulation) bij het kind, en blijft 
deze herhalen. 

 

4. Leidster 1 blijft bij het kind. 
5. Leidster 2 neemt de andere kinderen mee naar een andere ruimte. 
6. Leidster 3 belt 112 en wacht de arts/ambulance op en begeleidt ze naar het kind. 
7. Teamleider neemt contact op met de ouders. 
8. Als de ouders er nog niet zijn, dan gaat leidster 1 mee met het kind, 
 tot de ouders bij het kind zijn. 

5. 



 

Vergiftiging. 
Symptomen vergiftiging met medicijnen, alcohol en gifplanten. 
Kind raakt buiten bewustzijn 
Kind wordt zonder een direct aanwijsbare reden plotseling ziek 
Symptomen vergiftiging met reinigings-,ontkalkingsmiddelen. 
Kind heeft hevige pijnen en de huid is rood. 
Kind heeft problemen met ademhalen en slikken. 
Kind heeft brandwonden op zijn lippen, tong en gehemelte en er treden bloedingen op. 
Symptomen vergiftiging met waspoeder en afwasmiddel. 
Kind heeft pijn in zijn maag en darmen. 
Kind kan moeilijk ademhalen.  
Kind heeft brandwonden op zijn lippen, tong en gehemelte. 

Behandeling vergiftiging. 
Probeer zo snel mogelijk te achterhalen wat het kind heeft ingeslikt of gegeten. Bel altijd 
direct 112 en volg de instructies van de 112-medewerker op. Indien geadviseerd wordt 
om naar het ziekenhuis te gaan, neem dan indien mogelijk de resten van het product of 
de verpakking mee. 
Laat het kind niet braken en geef geen drinken of Norit. Doe dit alleen als de 
112-medewerker zegt dat dit nodig is. 

Voorkomen is beter dan genezen. 
Het beste is natuurlijk om ervoor te zorgen dat het kind zo min mogelijk risico loopt op 
vergiftiging. Berg daarom alle medicijnen veilig op in een medicijnkastje. Plaats het 
kastje buiten het bereik van het kind.  

Zoek veilige plaatsen voor je reinigings-, ontkalkings- en bleekmiddelen, dus hoog of 
achter slot en grendel. Verder is het verstandig om giftige producten zoveel mogelijk met 
kinderveilige sluitingen aan te schaffen. Maar let op, een kindveilige sluiting biedt geen 
garantie dat het kind deze niet kan openen, het maakt het wel moeilijker. 

Lees het etiket! Check de symbolen, waarschuwingen en volg de 
veiligheidsadviezen op. En sluit de verpakking altijd goed af, ook tijdens het 
gebruik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. 

Hygiëne en zieke kinderen: 
Belang van hygiëne  
Hygiëne is het schoonmaken en desinfecteren van voorwerpen en oppervlakken, maar 
ook het wassen van de handen of het wassen van het lichaam. Een goede manier van 
hoesten en niezen toepassen is ook hygiëne. Door goede hygiëne houdt u vuil waarvan 
de ziekteverwekkers leven en de ziekteverwekkers zelf weg. Zo verlaagt u het risico op 
het verspreiden van infectieziekten en verbetert de gezondheid. 
- Zieke (verkouden)pedagogisch medewerkers besteden extra aandacht aan een goede 
handhygiëne. Bij melding van een ziek kind met besmettelijke ziekte, wordt er door de  
PM-er direct gehandeld door o.a. de verkleedkleren waar het kind mee heeft gespeeld 
deze uit de groep te halen en te wassen.  
- Ander speelgoed wordt gedesinfecteerd.  

Protocol Hygiëne/ veiligheid 

Bij De Wereldkinderen hechten wij veel waarde aan hygiëne en veiligheid.  Het is 
belangrijk dat het hygiënisch en veilig is voor de kinderen die door ons worden 
opgevangen. Door een goede hygiëne proberen we ziektes te voorkomen. 
Ook leren we de kinderen dat het belangrijk is om op te ruimen en schoon te maken. 
Daarom laten wij de kinderen meehelpen met simpel opruim en schoonmaakwerk. 
Natuurlijk letten wij er dan op of het schoon is en doen het eventueel nog na.  
Het is voor de kinderen vooral een leuke activiteit en we proberen ze te stimuleren door 
zelf mee te doen en eventueel een liedje erbij te zingen. Knutselwerkjes worden na één 
maand verwijderd. 

Schoonmaken: 

• Elke dag wordt de groepsruimte schoon gehouden door de pedagogisch medewerker. 
(afval wordt altijd van de groep verwijderd)| 
• Aan het eind van elke week worden alle ruimtes grondig schoongemaakt. 
• De w.c. wordt dagelijks schoongemaakt. en ook het potje wordt na ieder gebruik 
gereinigd. 
• De aankleedtafel en aankleedkussen wordt na iedere verschoning gereinigd met water 
en zeep, desinfecteren met dettol of alcohol. 
• Het spreekt voor zich dat als de pedagogisch medewerkster ziet dat een stuk 
speelgoed vies is, zij het zal schoonmaken. Er wordt niet gewacht tot een ander het zal 
doen. 
• Aan het eind van de dag wordt de kraan op de groep, de w.c’s verschoond. 
• Alle handdoeken/vaatdoeken (vaatdoeken dagelijks) worden verwisseld. 
• De tafel en vloer gereinigd. 
• Vaatdoeken worden na ieder gebruik schoongespoeld met heet water. 
• Er wordt voldoende geventileerd door het openen van ramen. 
• Er wordt geen gebruik gemaakt van spuitbussen in een ruimte met kinderen. 
• Wanneer iets vies is wat besmetting kan verspreiden worden er 
wegwerphandschoenen gedragen. Dit kan ontlasting, urine, bloed, vocht of iets van dien 
aard zijn. 
• De afvalbak wordt elke dag geleegd. 
• Dagelijks wordt er in de groepsruimte geventileerd door het openen van een raam. 
• Er wordt gewerkt met een weekschema. Op dit schema wordt aangekruist wat wel/niet 



schoongemaakt is. Hierop staat o.a. vermeld: speelgoed, aankleedtafel, vloer,  
meubilair, etc 

 

7. 

De was: 

De was wordt elke dag gedaan. Na het aanraken van vuile was worden handen 
gewassen. Het streven is om de inhoud van deze wasmand dagelijks leeg te wassen. 

Het wassen van het wasgoed wordt gedaan op de volgende temperaturen: 
• Washand, handdoeken e.d. 60 graden. 
• Knuffels/ verkleedkleren e.d. 60 graden (één keer per maand) Wanneer zieke kinderen 
spelen met knuffels/verkleedkleren dan wordt deze extra gewassen. 

Keuken/Afwas 

• Vieze vaat wordt bij het aanrechtblok afgespoeld en met de hand af gewassen. 
• De afwasborstel die bij de spoelbak ligt wordt regelmatig vervangen. 
• Eten wordt bewaard op de daarvoor bestemde plaats; koelkast of kast en wordt 
voorzien van een datum wanneer het product aangebroken wordt. 
• De producten worden vlak voor gebruik uit de koelkast gehaald. 
• Producten die langer dan 30 min. buiten de koelkast zijn worden weggegooid. 
• De houdbaarheidsdatum wordt gecontroleerd. 

Schoonmaakmiddelen 

Met de aankoop van schoonmaakmiddelen wordt met een aantal zaken rekening 
gehouden. Zoals : veiligheid/giftigheid, waarvoor het gebruikt moet worden en milieu 
aspecten.  
De volgende schoonmaakmiddelen worden gebruikt: 
Dettol en allesreiniger voor het schoonmaken van het speelgoed, de kasten, 
vensterbanken, de keuken en het toilet. 
Vloeibaar schuurmiddel voor de wasbakken, afwasmiddel voor de handmatige afwas en 
waspoeder voor de wasmachine. De schoonmaakmiddelen worden hoog opgeborgen. 
Tijdens schoonmaakwerkzaamheden wordt er goed geventileerd: raam open. 

Handen/monden wassen 

• Door de pedagogisch medewerkster wordt er op gelet dat de kinderen na het 
toiletbezoek hun handen wassen. 
• Kinderen wassen hun handen voor het eten. Na het eten word er gekeken of de 
kinderen smerige handen of mond hebben. Deze worden zo nodig gewassen. 
• Pedagogisch medewerkers wassen hun handen na het helpen bij het toiletbezoek van 
een kind, bij aanraking van snot, na het aanraken van afval of vieze was, 
 of anderszins viezigheid. 
• Kinderen wordt geleerd de handen te wassen na toiletbezoek met vloeibare zeep, goed 
af te spoelen en af te drogen met een schone handdoek of papieren handdoek. 
• Zieke groepsleiding besteden extra aandacht aan een goede handhygiëne. 
• Handen worden gewassen met vloeibare zeep en goed afgespoeld. 
• De handen worden afgedroogd aan een schone handdoek of papieren handdoeken. 
• Pedagogisch medewerkers wassen voor het bereiden van eten hun handen. 
• Wanneer kinderen helpen met het bereiden van eten dan wassen zij voor het bereiden 



hun handen. 
• Pedagogisch medewerkers wassen hun handen voor en na wondverzorging. 
Papieren zakdoeken: 
• Voor elk kind wordt een nieuw papieren zakdoekje gebruikt en na gebruik weggegooid. 
• Kinderen wordt geleerd de hand voor de mond te houden bij hoesten/niezen. 
 Zo nodig worden daarna handen gewassen. 
• Kinderen leren de neus te snuiten met een papieren zakdoekje of tissue, die 
vervolgens wordt weggegooid.

8. 

Bijlage 1. 

Afvinklijst toedienen medicijnen 
Groep :_________________________ Naam kind:_______________________ 

Krijgt volgens de richtlijnen van het protocol medicijngebruik de volgende medicijnen 

toegediend op verzoek van de ouder(s) 

Naam medicijn:__________________Vorm medicijn________________(tablet, drankje, zetpil) 

Het medicijn moet ________x per dag worden toegediend 

Er dient _______________uur tussen de toedieningen te zitten 

Werkinstructie: 

1. Toestemmingsformulier in laten vullen door ouders 

2. In onderstaand schema data en tijden noteren en door wie medicijn is toegediend 

3. Controleren van medicatie of naam en dosering overeenkomt 

4. Controleren of houdbaarheidsdatum niet overschreden is 

5. Na toedienen medicatie kind in de gaten houden op reacties op medicijn 

6. Lijst bewaren bij kind gegevens 

Datum tijdstip Toegediend door Naam medewerker  
 
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

   
 



 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

Bijlage 2. 

‘Overeenkomst gebruik geneesmiddelen’ 
1. Hierbij geeft (naam ouder / verzorger) 
___________________________________________________________________ 
Ouder / verzorger van: (naam 
kind):_______________________________________________________________ 

toestemming om zijn/haar kind tijdens het verblijf bij De Wereldkinderen door de 
aanwezige pedagogisch medewerker(s) het hierna genoemde 
geneesmiddel/zelfzorgmiddel toe te dienen. 
Naam 
geneesmiddel/zelfzorgmiddel:____________________________________________ 

Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel dient te worden verstrekt 
van (begindatum_________________ tot 
einddatum):______________________________ 

bij langdurig gebruik:  
houdbaarheidsdatum 
geneesmiddel/zelfzorgmiddel:____________________________________________  
geplande datum evaluatie toediening: _____________________________________ 

1. Dosering:__________________________________________________________ 

1. Tijdstip: 

Uur  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
          
 

Bijzondere aanwijzingen: 

(bv. … uur voor/ na de maaltijd; niet met melkproducten geven; zittend, op schoot, 
liggend, staand.) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 



Wijze van toediening: (bv. via mond – neus – oog – oor – huid – anaal – anders……..) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel dient bewaard te worden op de volgende plaats: 
(koelkast of andere plaats) 
____________________________________________________________________________________ 

Voor akkoord, 

Plaats en datum: 
______________________________________________________________________ 

Handtekening 
ouder/verzorger:_________________________________________________________ 
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