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Inleiding 

Wanneer kan een ziek kind naar de bso of gastouder en wanneer moet het kind 

thuis blijven? Het is vaak lastig om te kunnen inschatten wanneer een kind wel of 

niet in staat is om aan een groepsproces op school of bij de opvang deel te nemen. 

Het is wel een hele belangrijke vraag, die beantwoord moet worden om 

onderstaande punten te waarborgen: 

  De gezondheid en het welbevinden van het kind 

 De gezondheid van de andere kinderen in de groep. 

Kinderen die aantoonbaar ziek zijn, maar ook kinderen die zich niet lekker voelen, 

hebben behoefte aan individuele aandacht. Sommige kinderen willen ook graag een 

vertrouwd persoon om zich heen hebben. Op een groep is een pedagogisch 

medewerker daar niet altijd voldoende toe in staat omdat er nog meer kinderen zijn. 

En bij de gastouder zijn er ook vaak nog meer kinderen aanwezig.  

Bij besmettelijke ziekten kan, in sommige gevallen, de gezondheid van de andere 

kinderen in het gedrang komen, wanneer het zieke kind de bso of gastouder 

bezoekt. 

Ziezo hanteert een ziektebeleid, gebaseerd op de normen van de GGD, maar ook op 

de handleiding infectieziekten zoals uitgegeven door het RIVM. De handleiding van 

het RIVM staat op onze website. 

Om de veiligheid en gezondheid van de kinderen binnen Ziezo en bij de gastouder te 

kunnen waarborgen verwachten wij van ouders dat zij ons beleid als richtlijn 

nemen bij het besluit om hun zieke kind wel of niet naar de bso te doen of naar de 

gastouder brengen. 

Alle medewerkers en gastouders van Ziezo zijn in het bezit van een BHV of EHBO 

diploma voor kinderen. Jaarlijks scholen alle medewerkers bij of volgen een nieuw 

BHV of kind-EHBO cursus. Dit een verplichting. 

De medewerkers van Ziezo kunnen op grond van bovenstaande argumenten en bij 

twijfel beslissen of een kind wel of niet op Ziezo of bij de gastouder kan blijven, 

natuurlijk in overleg met de ouders/verzorgers van het kind. Bij twijfel kan en mag 

altijd de directie gebeld worden voor advies. 

Mocht het kind niet kunnen blijven omdat het te ziek is, dan zal een medewerker of 

gastouder van Ziezo de ouder bellen. Als ouders gebeld worden door een 

medewerker dat hun kind ziek is verwachten wij dat het wordt opgehaald.
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1. Wanneer is een kind ziek? 
Een kind is ziek, als het: 

 Een besmettelijke of kinderziekte heeft 

 Hangerig of lusteloos is 

 Een temperatuur van 38,5 graden of hoger heeft 

 Aanhoudend klaagt over pijn/zich niet lekker voelen. 

2. Wat doen wij om besmetting te voorkomen? 
Hiervoor maakt Ziezo gebruik van de richtlijnen van het RIVM. Deze worden 

jaarlijks besproken met alle medewerkers en eventuele aanpassingen worden 

ingevoerd en uitgevoerd. Deze richtlijnen zijn weer terug te vinden op onze website. 

Wij vragen het volgende aan ouders/verzorgers: 

 Is uw kind gevaccineerd? 

 Als uw kind ziek is vragen wij dit te melden. De pedagogisch medewerkers 

zullen dan vragen om welke ziekte het gaat. 

Het is belangrijk dat u als ouders het ziektebeleid in acht neemt om besmetting  

van ziekte voor ander kinderen bij de gastouder of op de bso te voorkomen. Verder 

verloopt het genezingsproces sneller als uw kind thuis is. Dat is zowel voor uzelf als 

het kind prettig. 

Mocht u uw kind wel naar Ziezo laten gaan met medicatie, dan verwijzen wij u door 

naar Buurtzorg of andere thuiszorgorganisatie. U kunt hier meer overlezen in ons 

Protocol geneesmiddelen verstrekking en medisch handelen. 

3. Ongevallen in de kinderopvang 
Pedagogisch medewerkers, gastouders en vrijwilligers die geconfronteerd worden 

met een ongeval, zijn bevoegd en soms genoodzaakt zelfstandig te handelen. 

Ziezo houdt zich aan de volgende richtlijnen: 

 Elke pedagogisch medewerker of vrijwilliger is bevoegd en genoodzaakt 

zelfstandig te handelen indien zich een ongeval voordoet. 

 Als zich een ongeval voordoet wordt direct gehandeld, zoals is aangeleerd in 

de cursus kind EHBO. 

 Zo mogelijk wordt direct een collega of achterwacht gewaarschuwd en de 

bedrijfshulpverlener, die bijstaat in de beslissing om een arts te 

waarschuwen. 

 Achteraf wordt melding gemaakt van het ongeval, dit doen wij met het 

ongevallen registratieformulier.  

 


