
 
 
 
 
   

 
       

 

  
Ziektebeleid 
 
 
Voorheen was ons ziektebeleid soepeler 
dan nu. Met het COVID-19 virus zijn wij 
genoodzaakt om de richtlijnen van de 
overheid en RIVM te volgen.  
 
Mag mijn kind met ziekteverschijnselen 
naar de opvang? 
Nee. Het RIVM adviseert bij verkoudheid, 
hoesten of koorts thuis te blijven. 

 Als er klachten zijn bij uw kind zoals 
omschreven door het RIVM, namelijk 
verkoudheidsklachten als hoesten, niezen 
óf koorts (38 graden of hoger) 
dan moet hij/zij thuis blijven tot 24 uur 
nadat de klachten zijn verdwenen 

 Als uw kind tijdens de opvang klachten 
krijgt zullen we u bellen en vragen uw kind 
op te halen 

 Let op: we moeten de richtlijnen opvolgen 
van het RIVM. Dus als u uw kind 
komt brengen met genoemde klachten zijn 
we genoodzaakt om uw kind weer naar 
huis te laten gaan. Wij volgen hierbij de 
beslisboom. De beslisboom is ontworpen 
in samenwerking met Boink en de 
Brancheorganisatie. Deze is goedgekeurd 
door het RIVM.  

 De actuele beslisboom wordt toegestuurd 
en is te vinden op de groep.  

Wat betekent dat voor u als ouder? 

 Als u zelf klachten heeft die binnen de 
omschrijving van het RIVM vallen dan 
moeten we u verzoeken uw kind door 
iemand anders te laten brengen en/of 
ophalen. 

 Dat geldt vanzelfsprekend ook 
voor andere mensen die uw kind 
doorgaans komen ophalen, zoals opa en 
oma. 

 Voor de veiligheid verwachten we er bij 
het brengen en halen 1,5 meter afstand 
wordt gehouden 
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Ongeacht de aandoening geldt altijd:  

 Als uw kind verhoging of koorts  
heeft komt uw kind niet naar de 
opvang 

 Indien uw kind niet voldoende deel 
kan nemen aan het dagritme, 
bijvoorbeeld doordat uw kind 
hangerig is of niet lekker in zijn vel 
zit, komt uw kind niet naar de 
opvang. 

 Overige: 
 
 
 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 GGD 

 Zoals overal kan ook bij onze BSO 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 
en/of als uw kind behandeld wordt met 
antibiotica. Uw kind is weer welkom 24 
uur na de start van de behandeling. 
Ditzelfde geldt voor de hand voet 
mond ziekte. 

 Als er een besmettelijke kinderziekte 
heerst, dan waarschuwen wij u altijd. U 
ontvangt van ons informatie via de 
digitale nieuwsbrief. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
   

 
       

 

 
Ziek op de Buitenschoolse opvang 
 
Wanneer uw kind ziek wordt op de BSO 
zullen wij contact met u opnemen. Indien 
nodig vragen wij u om uw kind te komen 
halen. 
In spoedgevallen kan het nodig zijn dat 
één van de medewerkers van de BSO 
hulp inroept van een arts. De achterwacht 
wordt ingeschakeld voor eventuele hulp 
die nodig is tijdens het spoedgeval. 
Ouders worden dan onmiddellijk op de 
hoogte gesteld. 
Zie verder ons calamiteitenplan. 
 
Dagen inhalen i.v.m. ziekte is helaas niet 
mogelijk tenzij er sprake is van langdurig 
ziek zijn (langer dan 4 weken). Dan 
zoeken we gezamenlijk naar een 
passende oplossing. 
 
Medicijn gebruik in de BSO 
 
Wij voeren een terughoudend beleid als 
het gaat om het toedienen van medicatie. 
Mocht dit toch nodig zijn dienen de ouders 
gebruik te maken van de registratie 
formulieren te verkrijgen bij de coördinator/ 
pedagogisch medewerker op de groep. 
Medicatie die eventueel toegediend wordt, 
moet in de originele verpakking zitten met 
bijsluiter en voorzien van naam. 
Wij geven geen zetpillen aan kinderen. 
Ten tijde van het Covid-19 virus is de regel 
dat kinderen die deze medicatie nodig 
hebben thuis blijven. 
 
 
Overig 
 
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. 
 
  
 
 


