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Inleiding 

Kleine Ark is er van bewust dat je als ouder voor een kinderdagverblijf kiest omdat de 

opvang hierbij gegarandeerd is. Alleen moeten wij hierop wel een uitzondering maken en 

deze uitzondering is echter een ziek kind. Dan rijst nu vanzelf de vraag: wanneer is een kind 

ziek? Hierdoor kan er discussie ontstaan of een kind met bepaalde ziekteverschijnselen naar 

Kleine Ark mag komen of juist thuis moet blijven. Om discussie te voorkomen wordt in dit 

protocol uitgelegd hoe wij met zieke kinderen omgaan en wat de richtlijnen bij bepaalde 

ziekten zijn. 

 

Zieke kinderen: Wat is ziek zijn?:  

Een kind dat zich niet lekker voelt, verdient extra zorg en aandacht, die op het 

kinderdagverblijf in een groep soms moeilijker te bieden is. Een kind dat 1 op 1 aandacht 

nodig heeft voelt zich niet lekker om wat voor reden dan ook. Daarnaast kan het misschien 

moeilijker meekomen met het dagprogramma van de groep, omdat het niet lekker in zijn vel 

zit, huilerig is, koorts boven de 38,5 graden heeft of één van de besmettelijke ziektes heeft 

die we verderop in dit protocol zullen gaan beschrijven. Wij vinden dat kinderen zich in een 

dergelijke situatie thuis het beste op hun gemak voelen en kunnen beschermen tegen 

ziektes. Wij willen de ouders verzoeken zich te houden aan de regels ten aanzien van ziekte. 

Bij twijfel kunt u altijd met de beroepskracht overleggen. 

 

Indien het kind ziek wordt tijdens verblijf bij Kleine Ark 

Wij noteren de symptomen, de temperatuur in het digitale systeem wat ouders thuis kunnen 

volgen via de app of inlog. Bij Kleine Ark handelen wij via richtlijnen van de GGD. Iedere 

beroepskracht handelt bij infectieziekten volgens deze richtlijnen. Protocollen zijn voor 

iedere ouder inzichtelijk via de inlog en op de website van kleine ark. Indien er tussen ouder 

en beroepskracht onduidelijkheid bestaat over het ziektebeeld en/of symptomen of het op 

halen van het kind, zullen wij verwijzen naar ons protocol. 

Wanneer er bij Kleine Ark sprake is van meer dan drie gevallen van een infectie ziekte, 

stellen wij ouder(s) /verzorger(s ) daarvan op de hoogte door de informatief/deurbriefje van 

de GGD op te hangen. 

De beroepskracht observeert een kind, zodra zij vermoeden hebben dat een kind ziek kan 

zijn. Signalen zijn bijvoorbeeld gedrag van het kind, lichamelijke kernmerken zoals rode 

vlekjes, lichaamstemperatuur en overige signalen. De beroepskracht vraagt een collega voor 

een second opinion. 

Redenen voor de beroepskracht om een ouder te bellen zijn: 

• Gedrag van een kind dat wijst op ziek zijn 

• Lichamelijke kernmerken 

• Een lichaamstemperatuur hoger dan 38,5 graden 
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Wanneer mogen kinderen in ieder geval niet komen? 

• Bof 

• Ernstige diarree 

• Geelzucht 

• Koorts hoger dan 38,5 C 

• Kinkhoest 

• Mazelen 

• Rode hond 

• Roodvonk 

• RS-virus 

• Hersenvliesontsteking 

Bij ernstige ziekte of calamiteiten: het algemeen alarm nummer bellen: 112 

Bij onderstaande (besmettelijke) ziekten kan het kind niet naar het kinderdagverblijf 

komen 

Ouders worden geïnformeerd over heersende besmettelijke ziekten middels een kaart op de 

deur in de hal. Voor infectieziekten wordt de regeling gehanteerd zoals die door de GGD is 

opgesteld. 

• Bof: Een kind met de bof kan het kinderdagverblijf niet bezoeken, omdat veel jonge 

baby s hier nog niet volledig tegen zijn ingeënt. 

• Ernstige diarree en braken: Het kind moet thuisblijven tot bekend is wat de oorzaak 

van de diarree en braken. 

• Krentenbaard: Het kind mag het kinderdagverblijf niet bezoeken totdat alle blaasjes 

zijn ingedroogd (of 48 uur na de start van evt. behandeling, waarbij duidelijk is dat de 

behandeling is aangeslagen). Dit standpunt is ingenomen in verband met 

persoonlijke verzorging van de kinderen , en het feit dat kleine kinderen vaak toch 

aan de open plekjes zitten, dus uit oogpunt van hygiëne. 

• Waterpokken: Besmetting heeft al plaats gevonden voordat de blaasjes ontstaan. Als  

alle blaasjes zijn ingedroogd en het kind is er niet ziek van dan mogen de kinderen 

het kinderdagverblijf bezoeken. Dit standpunt is ingenomen in verband met 

persoonlijke verzorging van de kinderen, en het feit dat kinderen vaak toch aan de 

open plekjes zitten, dus uit oogpunt van hygiëne en besmetting. Ook zullen de 

overige ouders worden geïnformeerd dat er waterpokken heerst. 

• Koortslip/herpesvirus: Zolang de blaasjes niet zijn ingedroogd, mogen zij niet komen 

spelen. Aangezien dit zeer besmettelijk is en kleine kinderen veel in hun mond 

stoppen. 

• Rode Hond: Een kind met rode hond mag het kinderdagverblijf niet bezoeken omdat 

er regelmatig zwangere vrouwen het kinderdagverblijf bezoeken en in verband met 

een eventuele zwangerschap van een beroepskracht. 

• Oogontsteking: Oogontsteking is een ontsteking van de ogen , die wordt veroorzaakt 

door een virus of bacterie. De verschijnselen zijn: rode ogen, opgezette oogleden, 

gele of groene pus uit de ogen. Adviseer ouders om naar huisarts te gaan voor 
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oogzalf of oogdruppels, na 2 dagen geen besmetting gevaar meer. Bij twijfel kunt u 

altijd overleggen met de beroepskracht op de groep. 

• Oorontsteking: Acute middenoorontsteking is een plotseling optredende infectie van 

het middenoor ( achter trommelvlies ) die wordt veroorzaakt door een bacterie of 

virus. Wij adviseren bij loopoor om het kind thuis te houden dit uit oogpunt van 

hygiëne en besmetting. 

• Als kind hoger dan 38,5 C koorts heeft: Als ouders vermoeden dat het kind koorts 

heeft, adviseren wij ouders te temperaturen. Ook vragen wij ouders om het kind 

geen paracetamol te geven voordat ze naar de opvang komen. Dit geeft voor ons een 

vertekend beeld en brengt mogelijk risico’s met zich mee. Wanneer de temperatuur 

38,5 C of hoger is een kind ziek en mogen ze niet naar de opvang. Dit omdat we in de 

groep niet de rust, zorg en aandacht kunnen geven die zieke kinderen nodig hebben.  

Het kind dient opgehaald te worden bij 38,5 C koorts of hoger, in overleg met ouders 

wordt er naar een goede oplossing gewerkt. 

• Vijfde en zesde ziekte: De vijfde en de zesde ziekte is een besmettelijke infectieziekte 

die wordt veroorzaakt door een virus. Het is een onschuldige ziekte die spontaan 

geneest. De verschijnselen zijn: lichte koorts, grote en kleine rode vlekken, begint 

rond het gezicht en kan zich verspreiden over het hele lichaam. 

• Hoofdluis: Hoofdluis zijn kleine beestjes die ongeveer zo groot zijn als een spelde 

knop. Ze leggen eitjes (neten) en leven van bloed. Neten hebben een witte/gele kleur 

en lijken op roos. Neten zitten echter vastgekleefd aan de haren, terwijl roos los zit. 

Hoofdluis en neten zitten vooral op warme plekken, achter de oren, onder de pony 

en in de nek. Als er hoofdluis wordt geconstateerd mag het alleen onze opvang 

bezoeken wanneer de besmette personen in het gezin hiervoor behandeld zijn! 

• Hand-, voet- en mondziekte: De ziekte wordt alleen veroorzaakt door een ander 

virus. De ziekte gaat na een paar dagen vanzelf weer over en een kindje kan het maar 

één keer krijgen, daarna is het immuun. 

Veel voorkomende verschijnselen bij hand-, voet- en mondziekte zijn: pijnlijke 

blaasjes in de mond en uitslag op handpalmen en voetzolen en er kan misselijkheid 

en koorts optreden. Het virus dat hand-, voet- en mondziekte veroorzaakt verspreidt 

zich door de lucht via vochtdruppeltjes die afkomstig zijn uit de mond van het zieke 

kind, door hoesten of via de ontlasting. De incubatietijd van hand- ,voet- en 

mondziekte is 3 tot 5 dagen. 

Maatregelen die worden getroffen: Bij symptomen van hand-, voet- en mondziekte 

wordt door de beroepskracht van de groep contact opgenomen met de 

ouder/verzorger met het verzoek om het kind te halen. Na het opdrogen van de 

blaasjes en het starten van een behandeling is het kind weer welkom op de groep. 

En als het kind er niet ziek van is, is die ook welkom op de groep. 

• Ringworm (schimmel): Kinderen zijn alleen welkom indien behandeling is gestart. 

• Toelating van ongevaccineerde kinderen: dit is met name een risico voor het 

ongevaccineerde kind zelf, dat is namelijk niet beschermd als het met de veroorzakers 

van de betreffende ziekten in aanraking komt. De kans dat een niet gevaccineerd kind 

andere kinderen met een ziekte uit het Rijksvaccinatieprogramma besmet is uiterst 

klein. De meeste ziekten uit het Rijksvaccinatieprogramma komen in Nederland zelden 



 
 

 
 

Alinda Dijkgraaf | KLEINE ARK AUG 22 

meer voor. Bovendien zullen de meeste andere kinderen uit de groep wel 

gevaccineerd zijn en dus geen risico lopen. Vanuit medisch oogpunt is het daarom niet 

nodig ongevaccineerde kinderen per definitie toelating tot Kleine Ark te weigeren. 

 

 

• Protocol is soms strenger dan beleid GGD dit om jonge kinderen en zwangeren te 

beschermen. 

 

 

           

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


