Ziek worden en medicijngebruik
Inleiding
Het kan voorkomen dat uw kind ziek is en daardoor niet naar de opvang kan komen of ziek wordt op de opvang.
Om duidelijkheid te geven over wanneer een kind geen gebruik kan maken van de opvang, omdat het ziek is, hebben we
een aantal regels gemaakt. Als richtlijn voor deze regels hebben we gebruik gemaakt van de GGD wijzer met kinderen,
gezondheid en veiligheid voor kinderen van 0 tot 4 jaar, en de GGD wijzer voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Het kan voorkomen dat uw kind tijdelijk of zelfs structureel medicijnen voorgeschreven krijgt door een arts.
Om duidelijkheid te geven over wanneer wij wel of geen medicijnen aan uw kind toedienen, hebben we een aantal regels
gemaakt.
Bij het maken van deze regels hebben wij rekening gehouden met de belangen van de kinderen, de ouders en de
pedagogisch beroepskrachten.
Zieke kinderen
Niets is zieliger dan een ziek kindje. Uw kind heeft misschien pijn, is bang en zal zich hulpeloos voelen. In zo'n situatie heeft
hij vooral behoefte aan een veilige en vertrouwde omgeving. Zieke kinderen vragen extra zorg en aandacht. Op een groep is
het niet altijd mogelijk om deze zorg en aandacht te geven. Bovendien zijn een aantal kinderziektes besmettelijk en kunnen
hierdoor een risico vormen voor andere kinderen en de pedagogisch beroepskrachten. Voor zieke kinderen is het daarom
beter als ze in hun eigen omgeving zijn. Thuis hebben ze meer rust en kunnen ze alle aandacht krijgen die ze nodig hebben.
Daarom zullen wij u bij ziekte van uw kind bellen, met het verzoek, om uw kind op te halen. Wanneer een kind in de groep
ziek wordt en koorts (38ºC of hoger) heeft zal het een half uurtje, na de eerst opgemeten temperatuur, nog een keertje
getemperatuurd worden. Blijkt het wederom te hoog dan neemt de pedagogisch beroepskracht contact met u op. Zij zal
dan met u overleggen. Het kan dan zijn dat de pedagogisch beroepskracht u vraagt om uw kind op te komen halen. Als u
niet bereikbaar bent, kan in dringende gevallen het telefoonnummer voor noodgevallen, dat u heeft doorgegeven, gebruikt
worden voor het ophalen.
Als uw kind een (besmettelijke) ziekte heeft, moet u dit kenbaar maken bij de pedagogisch beroepskracht. Sommige ziektes
zijn bijvoorbeeld gevaarlijk voor zwangere vrouwen.
Wanneer kan een ziek kind niet naar de opvang komen
•
Als het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen.
•
Als de verzorging te intensief is voor de pedagogisch beroepskracht, wat ten koste gaat van de zorg voor de
andere kinderen in de groep.
•
Als het de gezondheid van de andere kinderen in gevaar brengt.
•
Als een kind koorts heeft (gelijk is aan 38,5 ºC of hoger), gemeten in twee metingen (zie boven).
•
Als een kind ondertemperatuur heeft (gelijk is aan 36ºC of lager).
•
Als het kind diarree heeft of moet overgeven en daardoor duidelijk niet lekker is, zonder direct koorts te hebben.
•
Als u paracetamol heeft toegediend om koorts of andere ziekteverschijnselen te bestrijden.
Het kan gebeuren dat uw kind ziek is op een dag dat het eigenlijk naar de opvang zou komen. Indien uw kind alleen
verhoging heeft en u heeft geen paracetamol toegediend, mag het naar de opvang komen. Wel moet u dit aan de
pedagogisch beroepskrachten doorgeven. Daarbij moet u er rekening mee houden dat de koorts gedurende de dag kan
oplopen. Belangrijk is dat u of iemand anders bereikbaar is om alsnog het kind op te kunnen komen halen.
Wanneer moet een ziek kind opgehaald worden
•
Als het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen.
•
Als de verzorging te intensief is voor de pedagogisch beroepskrachten, wat ten koste gaat van de zorg voor de
andere kinderen in de groep.
•
Als het de gezondheid van de andere kinderen in gevaar brengt.
•
Als een kind koorts heeft (gelijk is aan 38,5 ºC of hoger), gemeten in twee metingen (zie boven).
•
Als een kind ondertemperatuur heeft (gelijk is aan 36ºC of lager).
•
Als het kind diarree heeft of moet overgeven en daardoor duidelijk niet lekker is, zonder direct koorts te hebben.
Wanneer uw kind niet lekker is of ziek wordt op het kindercentrum, neemt de pedagogisch beroepskracht altijd contact op
met u. Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te houden van de gezondheid van uw kind. Indien uw kind redelijk kan
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blijven deelnemen aan het dagprogramma zal er geen noodzaak zijn om uw kind (meteen) op te komen halen. De
pedagogisch beroepskracht zal dit dan tijdens het gesprek aangeven. Indien een of meerdere van de bovenstaande punten
wel aan de orde is, zal de pedagogisch beroepskracht aan u vragen om uw kind op te komen halen. Wij begrijpen dat u niet
altijd direct uw kind op kan komen halen. Soms zult u even de tijd nodig hebben om uw werk af te ronden.
Inhalen, ruilen of vergoeding bij ziekte
Uiteraard is het al vervelend genoeg dat uw kind ziek is, mogelijk moet u zelfs vrij nemen. Ziektedagen van uw kind kunnen
echter niet ingehaald of geruild worden. U ontvangt ook geen restitutie bij ziekte.
Informatieverstrekking naar ouders
Besmettelijke kinderziektes (koorts, braken, diarree, en of huiduitslag) moeten altijd aan de pedagogisch beroepskrachten
worden doorgegeven. Ook als u het vermoeden heeft dat uw kind een ziekte doormaakt, horen wij dat graag van u. Veel
ziektes zijn al besmettelijk voordat er duidelijke symptomen zijn. Het is dus niet altijd te voorkomen dat andere kinderen
besmet worden. Als er een besmettelijke ziekte heerst binnen het kindercentrum worden alle ouders door ons
geïnformeerd. Bij de deur van de groep hangt een pamflet van de GGD over de besmettelijke ziekte die er heerst. Dit
pamflet bevat de volgende informatie:
•
Wat is het
•
De verschijnselen
•
Hoe krijg je het
•
Uitsluiting van kinderopvang (ja/nee)
•
Risicogroepen
Omgaan met medicijnen en medicijntoediening
Als kindercentrum hebben wij te maken met de wet BIG. Dit houdt onder andere in dat pedagogisch beroepskrachten
alleen medicijnen mogen verstrekken als ouders daar schriftelijk toestemming voor gegeven hebben. Ook als het gaat om
zelfmedicatie en/of homeopathische middelen. Bij het toedienen van medicijnen aanvaarden wij op dat moment als
kindercentrum namelijk verantwoordelijkheden en begeven wij ons dan op een terrein waarvoor wij niet gekwalificeerd
zijn.
Wij dienen alléén door een arts voorgeschreven medicijnen toe. Wij doen dit alleen als u of een door u aangewezen andere
persoon niet in staat is om de medicijnen zelf toe te komen dienen. Indien hier sprake van is vragen wij u om een
toestemmingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Zonder dit formulier dienen wij de door een arts voorgeschreven
medicijnen NIET toe.
Alle medicijnen die NIET door een arts zijn voorgeschreven, worden door onze pedagogisch beroepskrachten NIET aan
kinderen gegeven. Hierbij valt te denken aan de vrij verkrijgbare medicijnen, zoals aspirine, hoestdrank en paracetamol.
Deze medicijnen worden ook NIET door ons gegeven met uw schriftelijke toestemming hiervoor.
Indien wij toch medicijnen aan uw kind gaan toedienen:
•
U tekent een toestemmingsverklaring.
•
U geeft de medicijnen uitsluitend aan de pedagogisch beroepskrachten in bewaring.
•
Medicijnen worden op een daarvoor aangewezen plaats, buiten het bereik van kinderen, door de pedagogisch
beroepskrachten bewaard.
•
U geeft een instructie over de tijden en de wijze waarop het medicijn moet worden toegediend.
•
Wij verstrekken alleen medicijnen aan uw kind als de medicijnen in de originele verpakking met bijsluiter zitten.
•
U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van de houdbaarheidsdatum van de medicijnen.
•
Onder medicijnen verstaan wij zowel op recept verkregen medicijnen als alle zelfzorgmiddelen waar een bijsluiter
bij zit.
•
U dient er zelf zorg voor te dragen dat wij bij het kindercentrum altijd op de hoogte zijn van de meest actuele
informatie rondom uw kind(eren).
Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat het onjuist innemen of onjuist toedienen van medicijnen ernstige gevolgen voor de
veiligheid en gezondheid van kinderen kan hebben, zeker als deze medicijnen niet voor het betreffende kind bedoeld zijn.
Wij verzoeken u dan ook dringend om medicijnen NOOIT aan uw kind in bewaring te geven.
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Vaccinaties
Weerstand tegen infectieziekten kan behalve door het doormaken van de ziekte ook worden opgebouwd door vaccinatie.
Kinderen in Nederland kunnen in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma een gratis vaccinatie krijgen tegen een aantal
infectieziekten die ernstig kunnen verlopen. Vaccinaties vinden plaats op het consultatiebureau of bij de GGD. De entadministratie roept de kinderen hiervoor automatisch op. Ondanks dat er in Nederland meer dan 95 % van de kinderen
deelneemt aan het Rijksvaccinatieprogramma komen er incidenteel gevallen of soms epidemieën voor van kinkhoest,
mazzelen en polio. Als een dergelijk ziektegeval zich voordoet op een kindercentrum is het belangrijk om te weten of de
andere kinderen in de groep beschermd zijn tegen die ziekte. Soms is het dan nodig om niet beschermde kinderen alsnog
met spoed te vaccineren. Daarnaast kan het gebeuren dat het kind op de kinderopvang een forse verwonding krijgt waarbij
er een risico is op tetanus. Niet gevaccineerde kinderen krijgen dan in principe op de SEH een behandeling met antistoffen
tegen tetanus. Om deze reden is het voor een kindercentrum belangrijk om te weten of kinderen zijn ingeënt. Wij vragen u
dit bij de inschrijving.
Toelating van ongevaccineerde kinderen
In Nederland is deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma niet wettelijk verplicht. Er zijn ouders die bijvoorbeeld
vanwege hun levensbeschouwing besluiten om hun kinderen niet te laten vaccineren. Dit is met name een risico voor het
ongevaccineerde kind zelf, dit is niet beschermd als het met de veroorzakers van de betreffende ziekte in aanraking komt.
De kans dat een niet gevaccineerd kind andere kinderen met een ziekte uit het Rijksvaccinatieprogramma besmet is uiterst
klein. Vanuit medisch oogpunt is het niet nodig om kinderen die niet gevaccineerd zijn de toegang tot de kinderopvang te
weigeren.
Ongevallen
De pedagogisch beroepskrachten van ons kindercentrum hebben de cursus EHBO bij kinderen gevolgd en volgen ieder jaar
de herhalingslessen. Op iedere groep is een uitgebreide EHBO kist aanwezig. Per groep is er 1 pedagogisch beroepskrachten
verantwoordelijk voor het op peil houden van de inhoud van de kist.
Indien er een ongelukje gebeurt wordt er, nadat er eerste hulpverleend is, altijd eerst contact opgenomen met de ouders
van het kind. In overleg wordt dan bepaald of er contact opgenomen moet worden met de huisarts, en of de ouder dit zelf
doet, of de pedagogisch beroepskrachten.
Bij ernstigere ongevallen wordt direct het alarmnummer ingeschakeld of contact gezocht met de huisarts.
Op de groep is een stappenplan aanwezig, waarin beschreven staat hoe de pedagogisch beroepskrachten dienen te
handelen in geval van een ongeval.
Verankering:
In ons veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt verwezen naar het protocol “ziek worden en medicijnengebruik”. Bij dit
protocol behoren de werkinstructie “ziek worden en medicijngebruik”, ouderinformatie “ziek worden en medicijngebruik”
en kinderregels “ziek worden en medicijngebruik”.
Wie is uitvoerend verantwoordelijk?
Pedagogisch beroepskrachten
Wie is in de lijn eerst- verantwoordelijk?
De Locatie manager
Registratie:
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