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PROTOCOL ZIEKE KINDEREN EN MEDICIJNEN 
 
Inleiding 
Het beleid van Villa Oostwold is dat de kinderen zich prettig en gelukkig voelen op de groep, 
dus het kan soms voorkomen dat de pedagogische medewerkers de ouders/verzorgers 
contacten met de mededeling, dat het kind zich niet prettig voelt en zich niet gedraagt zoals 
onze medewerkers gewend zijn (hangerig, huilerig en stilletjes). 

Het kind verlangt op zulke momenten toch meer zorg, welke wij dan niet kunnen geven. 
Indien kinderen een gezondheidskenmerken of andere kenmerken op dit vlak hebben, wordt 
dit door ouders bij aanmelding vastgelegd. De dossiers van kinderen worden actueel 
gehouden, door Villa Oostwold zelf, maar ook ouders kunnen zelf wijzigingen in het systeem 
aanbrengen door middel van een inlogcode. Twee keer per jaar wordt ouders gevraagd dit te 
controleren en eventueel aan te vullen. Dit komt weer terug op de stamkaart van een kind. 
Deze bevinden zich in een map in de kast en in het systeem, digitaal. 

Als ouder/verzorger kies je o.a. voor een kinderdagverblijf, omdat de opvang voor je kind 
gegarandeerd is. Zieke kinderen kunnen het kinderdagverblijf niet bezoeken. Dan rijst 
vanzelf de vraag: wanneer is een kind ziek? In dit protocol wordt uitgelegd hoe met zieke 
kinderen wordt omgegaan en wat de richtlijnen bij het toedienen van medicijnen zijn.  

Wij snappen heel goed, dat dit soms erg slecht uit komt, maar stellen toch als hoogste 
prioriteit dat het kind zich goed en prettig voelt op de groep. Daarom bellen we 
ouders/verzorgers om het kind op te halen als het ziek is. 

ZIEKE KINDEREN 
 
Wat is “ziek”? Kinderen zijn ziek als: 
 
- hun lichaamstemperatuur boven 38.5 graden koorts is; 
- ze 1-op-1 aandacht van de leidster nodig hebben; 
- ze een besmettelijke ziekte hebben (zie hiervoor ook GGD regels kinderopvang); 
- overgeven en/of diarree hebben. 
 
Bij koorts wordt opgemerkt dat dit zeer kindafhankelijk is. Het ene kind voelt zich met een 
lichaamstemperatuur van 38 graden niet lekker, terwijl een ander kind bij een 
lichaamstemperatuur van 39 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. Daarnaast wordt ook gekeken naar het kind. In principe moeten 
kinderen met een temperatuur boven de 38.5 graden opgehaald worden! We bellen echter al 
bij de eerste verhoging om overleg met ouders te plegen wat ouders zelf willen en dat het 
handig kan zijn alvast wat te regelen. 
 
Een kind dat 1-op-1 aandacht nodig heeft, voelt zich niet lekker, om wat voor reden dan ook. 
Er wordt verondersteld dat kinderen zich in een dergelijke situatie thuis het beste op hun 
gemak voelen en kunnen rusten of beter worden. Bovendien vindt op een kinderdagverblijf 
groepsopvoeding plaats en is er derhalve geen mogelijkheid om een kind gedurende de hele 
dag 1-op-1 aandacht te geven. 
 
Bij besmettelijke ziekten wordt in principe de regel gehanteerd dat een kind niet naar het 
kinderdagverblijf kan komen in verband met besmettingsgevaar voor andere kinderen. Villa 
Oostwold maakt daarbij gebruik van de GGD app, deze wordt gehanteerd voor meer 
informatie en bij twijfel. Hier wordt ook bepaald of een kind met een specifieke ziekte het 
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kinderdagverblijf kan bezoeken. We bekijken dit per keer en overleggen met de GGD indien 
nodig. Indien kinderen overgeven, diarree en/of koorts hebben, kunnen zij niet naar het 
kindercentrum.  
 
Wanneer weer naar het kindercentrum? 
Kinderen kunnen pas weer naar het kindercentrum nadat zij 24 uur vrij zijn van overgeven, 
diarree en/of koorts. Dit in het belang van het kind dat deze kan uitzieken en in verband met 
besmettingsgevaar op de groep van andere kinderen en medewerkers.  

 
Preventie 
Om besmetting binnen het kinderdagverblijf te voorkomen, worden de volgende maatregelen 
genomen: 
 

1. kinderen die tijdens het verblijf op het kinderdagverblijf ziek worden, moeten zo 
snel mogelijk door de ouders worden opgehaald 

2. alle handelingen worden verricht met inachtneming van het protocol “Hygiëne 
maatregelen” van handelen door de leidsters 

 
Indien een kind ziek wordt tijdens het verblijf bij Villa Oostwold wordt door de leidster in het 
dagschrift de symptomen, de temperatuur de datum en het tijdstip genoteerd. Vervolgens 
worden de ouders op de hoogte gebracht en verzocht om hun kind op te (laten) halen. 
Indien er een besmettelijke ziekte onder de kinderen heerst, worden de ouders/verzorgers 
daarvan op de hoogte gebracht via een mededeling in de entree en via de mail.  
Bij twijfel over het ziektebeeld en/of symptomen wordt de huisartsenpost in Leek telefonisch 
geraadpleegd. Indien er tussen de ouder en de leidster onenigheid 
dreigt over het ziektebeeld en/of symptomen en het wel of niet ophalen van het kind, worden 
de richtlijnen uit dit protocol gevolgd of de GGD-arts geraadpleegd voor advies. 
 
Onderstaande richtlijnen zijn aanleiding voor een leidster om de ouders te bellen: 
- gedrag (hangerig, niet/slecht eten/1 op 1 aandacht, meer huilen dan normaal etc) 
- lichamelijke kenmerken 
- andere signalen 
- lichaamstemperatuur boven 37,5 graden (38,5 is ophalen) 
- wens van de ouders wanneer ze over de situatie van hun kind geïnformeerd willen worden 
 
MEDICIJNEN 
Toedienen van medicijnen 
Op advies van de GGD worden medicijnen alleen toegediend als deze door de behandelend 
(huis)arts zijn voorgeschreven. Ook voor homeopathische middelen moet een formulier 
worden ingevuld. 

• Ouders dienen een verklaring te onderteken, waarop zij vermelden welk medicijn 
wanneer in welke dosering moet worden toegediend.  

• De leidster noteert in het dagschrift en op de afvinklijst het tijdstip van toediening en 
parafeert daarvoor met naam van leidster en in het communicatieschrift wordt 
vermeld dat er een kind medicatie krijgt. 

• De houdbaarheidsdatum van het medicijn wordt voor elke toediening gecontroleerd 
door de pedagogisch medewerker.  

• Het medicijn wordt in originele verpakking met houdbaarheidsdatum op naam van het 
kind door ouders/verzorgers aangeleverd met ondertekening van de 
medicijnverklaring van Villa Oostwold.  

• Medicijnen worden volgens voorschrift bewaard.  
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• Een medicijn wordt eerst thuis toegediend, alvorens deze op het kindercentrum 
worden toegediend.  

• Vooraf wordt de bijsluiter door de pedagogisch medewerker gelezen.  

• In dossier van kind worden gezondheidskenmerken en bijzonderheden vastgelegd 
(bij inschrijving). 

 
Calamiteiten met betrekking tot medicatie 
Bij calamiteiten ten gevolge van geneesmiddelen en zelfzorgmiddelen gaat een schriftelijke 
procedure in werking. In noodsituaties waarbij het gaat om een levensbedreigende situatie 
wordt allereerst 112 gealarmeerd. Indien het niet gaat om een noodsituatie worden ouders 
als eerste gebeld met het verzoek hun kind op te halen/ te overleggen/ huisarts te contacten. 
In situaties waarbij de ouders niet bereikbaar zijn voor overleg zal het betreffende 
noodnummer worden gebeld die ouders hebben opgegeven. Indien deze ook niet bereikbaar 
is zullen we zelf contact opnemen met betrokken huisarts van Huisartsen Praktijk 
Groningen o.l.v. Dr. A. Akkerman: 050-3127315. 
 
Paracetamol 
Paracetamol wordt veel gebruikt bij kleine kinderen, o.a. bij het doorkomen van tanden en 
kiezen (al dan niet met koorts), na een inenting of bij pijn of koorts zonder directe aanleiding. 
Op advies van de GGD wordt door de pedagogisch medewerkers paracetamol alleen op 
voorschrift van een (huis)arts toegediend. Koorts heeft namelijk altijd een oorzaak, die vaak 
niet direct aan te tonen is. Ook het risico op sneller oplopende koorts en koortsstuipen willen 
we hiermee voorkomen op het kindercentrum. 
Het kinderdagverblijf is aansprakelijk voor het kind gedurende het verblijf, daarom wordt 
geen paracetamol toegediend. Stel dat het kind ernstig ziek wordt en de koorts is onderdrukt 
met paracetamol, kan het kinderdagverblijf aansprakelijk worden gesteld. Om dat te 
voorkomen, wordt paracetamol alleen op doktersvoorschrift van de behandelend arts tijdens 
verblijf op het kindercentrum gegeven. Dit is alleen bij hoge uitzondering, zieke kinderen 
horen thuis. 
Indien ouders ’s ochtends thuis een kind paracetamol geven, ligt de verantwoording daarvan 
bij de ouder. Het is ouders niet toegestaan om gedurende de dag op het kinderdagverblijf 
zelf het kind paracetamol te geven om het kind op het kinderdagverblijf te kunnen laten. 
 
Homeopathische middelen & zelfzorg middelen of medicijnen   (zonder recept verkrijgbaar) 
Veel ouders geven hun kind homeopathische middelen, zoals chamodent of neusspray. 
Ouders wordt gevraagd een medicijnverklaring daarvoor in te vullen. Een verklaring is 1 
maand geldig en wordt dus per maand opnieuw ingevuld als een middel gedurende langere 
tijd wordt gegeven. 
 
Medische handelingen 
De leidsters zijn niet bevoegd om medische handelingen uit te voeren. Mocht er zich een 
situatie voordoen waarin het noodzakelijk is dat er bij een kind tijdens het verblijf een 
medische handeling verricht wordt, dan zal de directie per geval beslissen of aan dit verzoek 
gehoor kan worden gegeven. Hierbij worden de regels uit de Wet BIG gevolgd. Er zijn 
momenteel 2 medewerkers in dienst die handelingen mogen uitvoeren volgens de wet BIG. 
Deze wet houdt in dat bepaalde handelingen alleen mogen worden verricht als voldaan 
wordt aan de volgende voorwaarden: 

1. de medische handeling moet worden verricht in opdracht van een beroepsbeoefenaar 
die voor het verrichten van de handeling zelf wettelijk bevoegd is 

2. de persoon die de handeling verricht, moet de aanwijzingen van de opdrachtgever 
opvolgen 

3. de persoon die de handeling verricht, moet bekwaam zijn om de handeling te 
verrichten er wordt een aanvullende overeenkomst met de ouders afgesloten. In een 



 

2020-2021 

dergelijke overeenkomst worden de afspraken over de aanvullende zorg, de 
financiering ervan en de aansprakelijkheden van het kinderdagverblijf en het 
personeel nader geregeld. 

4. uit de aanvullende overeenkomst moet expliciet blijken voor welke medische 
handelingen de ouders van het kind toestemming hebben verleend uit een 
zogenaamd “autorisatieformulier” dient de toestemming van een arts en bovendien 
de beschikbaarheid, bekwaamheid en bereidheid van de medewerkster te 

5. blijken de medewerkster ontvangt aanwijzingen van de arts met betrekking tot: 
 
1. de wijze waarop de handeling moet worden uitgevoerd 
2. algemene aandachtspunten ter observatie na het uitvoeren van de handeling 
3. instructies voor het handelen bij bepaalde verschijnselen 
4. de arts bepaalt in hoeverre extra toezicht en tussenkomst van zijn/haar kant 
noodzakelijk is. Afspraken dienen schriftelijk te worden vastgelegd. 
 

Noodsituaties 
De Wet BIG is slechts van toepassing op medische handelingen die beroepsmatig worden 
verricht. In noodsituaties wordt iedereen geacht naar beste vermogen te handelen en kan het 
verrichten van voorbehouden handelingen in strijd met de wet zelfs noodzakelijk zijn. In dat 
geval is er sprake van overmacht en levert de hulpverlening geen strafbaar feit op. 

Calamiteitenplan bij verkeerd toedienen medicatie: 

Er wordt direct contact opgenomen met de huisarts van het kind. Indien niet bereikbaar, de 

huisarts die in noodgevallen voor Villa ter beschikking is. Daarna wordt er contact met de 

ouders opgenomen. In noodgevallen zal direct met 112 worden gebeld. 
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Medicijnverklaring ouder(s)/verzorger(s) 

 

Pedagogisch medewerkers verrichten in principe geen medische handelingen en dienen geen 

medicijnen toe. Hier kan echter van worden afgeweken wanneer medicijnen dienen te worden 

toegediend op het tijdstip dat ouders/verzorgers hiertoe niet in staat zijn. De medische handeling mag 

dan echter niet voorkomen op de lijst van voorbehouden handelingen  (wet BIG) en daarnaast mag 

het toedienen van het medicijn niet belemmerend zijn voor de zorg  van andere kinderen. Zie hiervoor 

ook ons medicijnprotocol.  Alle informatie over medicijnen en de bijsluiter en datum van het medicijn 

moet worden bijgesloten door de ouders/verzorgers. Het medicijn wordt in originele verpakking met 

houdbaarheidsdatum aangeleverd en door het kindercentrum bewaard. 

Indien aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan kunnen ouders middels dit formulier 

toestemming geven aan de pedagogisch medewerker voor het toedienen van het medicijn.  

Kindercentrum Villa Oostwold is niet aansprakelijk voor de gevolg van eventueel wel of niet toedienen 

van de medicijnen. Uitzondering op het toedienen van medicijnen is paracetamol, dit wordt niet 

gegevens tenzij die op advies van huisarts wordt gegeven, met schriftelijke bevestiging. 

Voornaam /achternaam:______________________________________________ 

Medicijn: _____________________________________________________ 

Houdbaarheidsdatum medicijn: ________________________________________ 

Periode van gebruik:    Eenmalig, op:______________* 

Van: _______ * tot: _________* 

 Van: _______ * tot: _________* nadere opzegging door 

ouder(s) verzorger(s) 

Gebruiksaanwijzing:   _______________________________________________ 

Dosering:    _______________________________________________ 

Mogelijke bijwerking:   _______________________________________________ 

Opmerkingen/aandachtspunten: _______________________________________________ 

*svp datum invullen 

Ondertekening: Ondergetekende verklaart hierbij toestemming te geven aan de pedagogisch 

medewerkers van Kindercentrum Villa Oostwold tot het toedienen van het medicijn conform 

bovenstaande opgave. 

Naam:     ____________________________________________________ 

Datum:    ____________________________________________________ 

Handtekening:   ____________________________________________________ 

Aangenomen door:  ( in te vullen door medewerker):___________________________________ 


