Thuis al ziek en wat nu?

Uw kind wordt ziek in het kinderdagverblijf

Uw kind is ziek en u twijfelt of u uw kind wel
naar het kinderdagverblijf kunt brengen. Om u
enige handvatten te geven hanteren wij de
volgende stelregels:

Het kan ook gebeuren dat uw kind bij ons ziek
wordt. Wij nemen contact met u op als:
















Is uw kind, ondanks het feit dat het ziek is,
in zijn of haar normale doen dan mag het
gewoon komen.
Is uw kind niet tot spelen in staat, dan is
het prettiger voor zowel het kind als de
kinderen in het dagverblijf dat hij of zij thuis
blijft.
Bij hevige diarree*, braken (buikgriep) en
besmettelijke infectieziekten (mazelen, bof,
rode hond, etc.) zijn kinderen verplicht om
thuis te blijven. Wij volgen hierbij het
protocol voor infectieziekten van de G.G.D.
Bij “normale” kinderziekten zoals de b.v.
waterpokken mag uw kind weer komen als
de blaasjes zijn ingedroogd.
Zoals overal kan ook bij ons
kinderdagverblijf het virus “Krentenbaard”
voorkomen. Het is dan noodzakelijk dat u
of wij de huisarts waarschuwen. Uw kind
krijgt dan (vaak) een antibiotica zalf. De
blaasjes dienen behandeld te worden om
verdere verspreiding te voorkomen. Als de
blaasjes zijn ingedroogd is uw kind weer
welkom. Ditzelfde geldt voor de hand voet
mond ziekte.
Bij ontstoken ogen vragen we u een zalf te
halen bij de huisarts of apotheek om dit te
behandelen. Ontstoken ogen zijn zeer
besmettelijk en we kunnen bij een uitbraak
de hygiëne niet waarborgen. We vragen
dan ook uw begrip als uw kind ernstig
ontstoken ogen heeft het thuis te houden
en te behandelen. Onder ernstig ontstoken
ogen verstaan wij: pus/viezigheid wat er uit
blijft lopen en doorlopend schoongemaakt
dient te worden.
Als er een besmettelijke kinderziekte
heerst, dan waarschuwen wij u altijd. U
ontvangt van ons een brief en het staat
vermeld op het informatie bord.

*Criteria: vier dunne luiers binnen een dagdeel.
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Uw kind zichtbaar niet zichzelf is (huilerig,
hangerig).
Uw kind aangeeft zich niet lekker te
voelen.
Uw kind 38,0 of meer graden koorts heeft.

Het kan zijn dat uw kind wel koorts heeft maar
toch aan het spelen is. In overleg met u
bepalen we of het noodzakelijk is of u uw kind
komt ophalen. Bij 39 graden of hoger vragen
we u om uw kind te komen ophalen.
Wanneer wij ons ernstig zorgen maken over
het ziektebeeld van uw kind of als uw kind
“vervelend” valt, brengen wij u gelijk op de
hoogte zodat u e.v.t met uw kindje naar een
arts kunt. Bij calamiteiten waarbij we u niet
kunnen bereiken, zullen wij de spoedeisende
hulp voor advies vragen en/of eventueel 112
bellen.
Medicatie
Dribbel heeft een terughoudend beleid wat
betreft toedienen medicatie. In uitzonderlijke
gevallen zullen wij dit toedienen.
U dient, in overleg met de leidster, het
formulier “toedienen medicatie” in te vullen. Wij
dienen nooit zonder uw schriftelijke
toestemming medicatie toe aan uw kind. Of het
nu om een paracetamol gaat, een
antibioticakuur of een “puffer”. Door het
invullen en ondertekenen (door ouders en
groepleidster) van het formulier kunnen hier
geen misverstanden over bestaan.
Overig
Dagen inhalen in verband met ziekte is helaas
niet mogelijk tenzij er sprake is van langdurig
ziek zijn (4 weken) of regelmatig ziek zijn,
uiteraard zoeken we dan gezamenlijk naar een
passende oplossing.
Heeft uw vragen of twijfelt u of uw kind kan
komen? Schroom niet om even contact met
ons op te nemen. Samen bekijken we wat op
dat moment de beste oplossing is.

