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Ziekte op Huize Hopsasa
Toedienen medicatie
Gebruik paracetamol
_________________________________________
Bij Kinderopvang Huize hopsasa staat het kind centraal. Als een kind zich niet
lekker voelt, heeft het extra verzorging en aandacht nodig die wij bij
Kinderopvang Huize hopsasa niet kunnen bieden. We vinden het belangrijk dat
de verantwoordelijkheid van een ziek kind bij de ouders ligt en dat het de zorg
en aandacht kan krijgen die het op dat moment nodig heeft.
Om te beoordelen of uw kind wel of niet naar Kinderopvang Huize hopsasa kan
komen, blijven wij kijken naar de gezondheid en het welbevinden van het kind
en naar de gezondheid van andere kinderen.
Als een kind zich niet lekker voelt, neemt de pedagogisch medewerkster altijd
contact op met de ouders om te overleggen. Als de pedagogisch medewerkster
van mening is dat het kind opgehaald moet worden, bespreekt ze dit met de
ouder(s) en worden afspraken gemaakt over het tijdstip waarop het kind gehaald
wordt, en wat er tot die tijd gedaan wordt. De regel is wel dat het zieke kind
uiterlijk binnen een uur, na het telefonische contact, opgehaald dient te worden.
Voor meer informatie overleggen we met de GGD.
In geval van nood bellen we 112.
Waarom is het belangrijk dat een kind snel wordt opgehaald?
1. Een kind dat zich niet lekker voelt, kan in een groep niet de rust vinden
of de zorg krijgen die het op dat moment hard nodig heeft.
2. De leidsters dragen zorg voor een groep kinderen. De extra aandacht die
het kind op dat moment nodig heeft kost teveel tijd in verhouding tot de
andere werkzaamheden in de groep, daarin willen wij het zieke kind niet
tekort doen.
3. Indien het om een ziekte gaat die besmettelijk is, vormt dat een risico
voor de andere kinderen in de groep, de leidsters en mogelijk een risico
voor zwangere vrouwen. Dit zullen wij dan middels een poster ook
vermelden.

Medicijngebruik
Bij Kinderopvang Huize hopsasa hebben we geen medicijnen. Wanneer u wilt
dat wij uw kind medicijnen toedienen, verzoeken wij u als ouder een
medicatieformulier in te vullen. Op dit formulier staan alle gegevens die wij

nodig hebben om de medicijnen op de juiste manier toe te dienen. Daarnaast
vinden wij het fijn als u ons persoonlijk uitlegt waarom en hoe de medicijnen
gebruikt moeten worden Dit geldt ook voor homeopathische geneesmiddelen en
zelfzorgmiddelen.
De pedagogisch medewerkers van Kinderopvang Huize hopsasa geven geen
zetpil/paracetamol.

Zetpil/paracetamol:
Heeft u uw kind de avond of de nacht voor het bezoek aan Kinderopvang Huize
hopsasa een zetpil/paracetamol gegeven, dan wil de pedagogisch medewerkster
daar van op de hoogte worden gesteld. Paracetamol werkt koortsverlagend
terwijl er altijd een oorzaak is voor de koorts. Het risico bestaat dat door
toediening van paracetamol de mogelijke ernst van een ziekte bij een kind
onvoldoende snel wordt onderkend.
We benadrukken dat het niet de bedoeling is om het kind een zetpil/paracetamol
toe te dienen als het kind naar de opvang komt. Na een paar uur, als de
zetpil/paracetamol is uitgewerkt kan de koorts omhoog schieten en kan gevaar
van een koortsstuip ontstaan. Wij als Kinderopvang Huize hopsasa kunnen daar
geen verantwoordelijkheid voor nemen.
ZIEKTEBELEID
Hierbij het beleid van Kinderopvang Huize hopsasa ten aanzien van de meest
voorkomende ziektes. Hierbij willen we benadrukken dat we richtlijnen van de
GGD volgen. Echter in sommige gevallen hebben we iets toegevoegd in het
belang van het kind. Bij onduidelijkheden of vragen over infectieziekten neemt
de pedagogisch medewerkster contact op met de GGD.

Koorts
Een kind met 38,5 graden koorts of hoger mag niet naar Kinderopvang Huize
hopsasa. Op het moment dat een kind 38,5 graden koorts heeft zullen wij contact
opnemen met de ouders om te melden dat het kind verhoging heeft en dat we na
een uur (of slaapmoment) nogmaals de temperatuur zullen opnemen. Mocht dan
blijken dat de temperatuur niet gedaald is, zullen wij de ouders verzoeken hun
kind toch op te komen halen binnen een uur. Uiteraard blijven wij in overleg
met u als ouder/verzorger om u de gelegenheid te geven iets te regelen.

