
 
 

 
Ziektebeleid kinderopvang Kiboekoe 

We houden de richtlijnen aan van de GGD. Echter behouden wij ons het recht om het advies van de 
huisarts of GGD niet over te nemen in het belang van het kind of de andere kinderen. 
 
Alle kinderen worden wel eens ziek. Een kind dat ziek is, is thuis het beste af. Een ziek kind kan bij 
ons niet de speciale zorg en aandacht krijgen die het nodig heeft zonder dat dit ten koste gaat van de 
andere kinderen. Daarnaast willen wij ervoor waken dat andere kinderen besmet worden. Wij 
verzoeken u om uw kind niet te brengen bij koorts boven de 38,5°C.  
 
Ieder kind is uniek en ieder kind reageert anders op een flinke verkoudheid of verhoging. Een kindje 
hoeft dus niet altijd koorts te hebben om ziek te zijn! 
 
Als uw kind bij ons ziek wordt, wordt u op de hoogte gebracht. Wij zullen dan in samenspraak met u 
beslissen hoe verder te handelen. Het kan zijn dat u uw kindje op moet komen halen. Wij geven geen 
zetpillen. 
 
Bij ernstige diarree vragen wij u om uw kind thuis te laten. Dit in verband met besmettingsgevaar. 
 
Krentenbaard moet eerst 2 dagen behandeld worden met de voorgeschreven zalf, en de blaasjes 
moeten ingedroogd zijn voordat het kind weer mag komen. 
 
Als uw kind waterpokken heeft en de blaasjes zijn open, dan mag uw kind niet naar Kiboekoe komen. 
Dit in verband met infectiegevaar. 
 
Hoofdluis moet minimaal 1 keer behandeld zijn met antihoofdluismiddel en een speciale kam, voordat 
uw kind mag komen. 
 
Als uw kind hand-voet en mond ziekte heeft en de blaasjes zijn open, dan mag uw kind niet naar 
Kiboekoe komen. Dit in verband met infectiegevaar.  
 
Als de oogjes van uw kind erg ontstoken zijn en het is voor de pedagogisch medewerksters niet 
haalbaar om de oogjes continu schoon te maken dan wordt u hier telefonisch van op de hoogte 
gebracht en bepalen we samen of het kind opgehaald wordt of niet. 
 
We handelen volgens de actuele beslisboom te vinden op de website van BOINK omtrent COVID-19.  
 
Bij eventuele ongevallen schakelen wij uw eigen huisarts in mits deze aanwezig is en op redelijke 
afstand van Kiboekoe is. Wanneer deze niet aanwezig is of te ver van ons is kunnen wij terecht bij 
huisartsen praktijk Vessem. Natuurlijk stellen wij u ook zo snel mogelijk op de hoogte.  
 
Wij informeren ouders/verzorgers op het moment dat er besmettelijke ziekten bij Kiboekoe heersen. 
We handelen hierbij volgens de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.  
 
Ouders/verzorgers moeten besmettelijke ziekten van hun kind melden bij de pedagogisch 

medewerksters, ook als hun kind die dag niet komt. Bij twijfel over een besmettelijke ziekte 

verwachten wij dat ouders/verzorgers naar de dokter gaan met hun kind en de uitkomsten met ons 

delen. 

Gebruik van medicijnen: moet uw kind medicijnen gebruiken, dan moet dit op voorschrift van een 

huisarts of specialist zijn. Wij geven kinderen uitsluitend medicijnen die voorgeschreven zijn door een 

arts of specialist. Wilt u duidelijk bij de pedagogisch medewerksters aangeven dat uw kind medicatie 

moet krijgen en hoe ermee om te gaan? Ook moet u een verklaring voor het toedienen van de 

betreffende medicijnen tekenen. De medicijnverklaring is verkrijgbaar bij de pedagogisch 

medewerksters op de groep, u kunt deze ook vinden op onze website bij informatie voor ouders zodat 

u het formulier vooraf in kunt vullen.  

Wij mogen alleen medicatie geven als het kind dit thuis al eerder heeft gehad, dit in verband met 

mogelijke allergische reacties. Tevens mogen wij de medicijnen alleen geven als het in de originele 

verpakking zit met de originele bijsluiter. 


