Culemborg
kvk: 64125725
www.onskindercentrum.nl

Protocol infectieziekten
Binnen de organisatie geldt de regel dat zieke kinderen de opvang niet kunnen bezoeken.
Enerzijds omdat Ons Kindercentrum daar niet voldoende voor toegerust is bovendien omdat het
i.v.m. infectiegevaar, overdracht of besmettingsgevaar in de gemeentelijke verordening is
opgenomen dat het niet is toegestaan dat een ziek kind de opvang bezoekt.
Anderzijds omdat we mogen veronderstellen dat kinderen wanneer ze ziek zijn of zich ziek
voelen, zich thuis het beste op hun gemak voelen.
Indien het kind ziek wordt tijdens het verblijf op Ons Kindercentrum:
Noteer de symptomen, de temperatuur, datum en tijdstip in het logboek. Ons Kindercentrum
handelt via de richtlijnen van de GGD. Iedere pedagogisch werker handelt bij infectieziekten
volgens deze richtlijnen. Protocollen zijn voor iedere ouder inzichtelijk. Indien er, tussen ouder en
pedagogisch werker onduidelijkheid bestaat over het ziektebeeld en/of symptomen of het al dan
of ophalen ven het kind, worden ouders gewezen op het protocol binnen dit kwaliteitshandboek.
In uiterste gevallen wordt er door de directie contact opgenomen met de GGD arts.
Als er op Ons Kindercentrum sprake is van een infectieziekte, stellen wij ouders/verzorgers
daarvan op de hoogte door de informatie van de GGD op de deur te hangen.
De pedagogisch werker draagt zorg, zodra zij signalen heeft dat een kind ziek kan zijn, feitelijk
constateringen te doen op grond van: gedrag van het kind, lichamelijke kenmerken,
lichaamstemperatuur, overige signalen.
De pedagogisch werker vraagt een collega voor een second opinion.
Redenen voor de pedagogisch werker om een ouder te bellen zijn:
Gedrag van het kind dat wijst op ziekzijn.
Lichamelijke kenmerken
Een lichaamstemperatuur hoger dan 39,0 graden

Wanneer mogen kinderen in ieder geval niet komen?
Bof ernstige
diarree
geelzucht
koorts hoger dan 39,0 C
kinkhoest mazelen
rode hond
roodvonk rs-virus
hersenvliesontsteking
Bij ernstige ziekte of calamiteiten: het algemeen alarm nummer bellen: 112
Melding GGD
Sinds 1 december 2008 is de Wet Publieke Gezondheid in werking getreden. Dit houdt in dat er
een meldingsplicht is voor een aantal aandoeningen. Hieronder volgen de betreffende criteria
voor melding en de procedure omtrent het melden bij de GGD.
Aandoening
maagdarmproblemen, braken en/of diarree

Wanneer melden
melden indien meer dan eenderde deel van
de groep binnen een week klachten heft

geelzucht

een geval melden

schurft

melden indien er drie mogelijke of bewezen
gevallen van schurft zijn

huiduitslag

melden indien er twee of meer gevallen van
plotseling (nieuw) optredende huiduitslag
binnen twee weken binnen een groep
optreden

overige ernstige besmettelijke aandoeningen

melden

Waar melden?
Tijdens kantooruren; GGD Midden Nederland
telnr.: 030-6086086 faxnr.:
030-6086000
Buiten kantooruren bij dienstdoende arts infectiebestrijding, bij dringende gevllen oproepbaar via
een vast telefoonnummer van de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht 030-2199409.
Meldingen kunnen per telefoon of fax worden gedaan. Meldingen dienen te gebeuren binnen een
werkdag.
Voor de duidelijkheid zijn de meeste voorkomend infectieziekte en klachten hieronder
beschreven in een protocol.
Protocol Diarree
Diaree is het gevolg van een stoornis in het maag-darm kanaal. Oorzaken van diaree kunnen
zijn: infectie van de darmen, ziekte, spanningen en nervositeit. De verschijnselen van diaree zijn:
meerdere malen op een dag een dunnen ontlasting, soms buikkrampen, vaak “algemeen” ziek
voelen.
Als het kind erge last heeft van diarree, laat het kind dan ophalen door de ouders.
Zorg dat het kind veel blijft drinken, thee, lauw water. Door diaree wordt veel vocht verloren
waardoor het kind kan uitdrogen. Voedsel is niet zo belangrijk.

Protocol 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.
Besmettingsgevaar
Luizen kunnen niet springen, ze lopen van de een naar de ander via direct contact, bijv.:
spelende kinderen die met hun hoofden bij elkaar zitten, het gebruik van een dezelfde kam door
meerdere kinderen, via jassen en mutsen op de kapstok, in bed via het hoofdkussen. Iedereen
kan luizen krijgen ook volwassenen. Het krijgen van hoofdluis heeft niets te maken met
hygiënische verzorging.
Als er bij een kind hoofdluis is geconstateerd, mag het gewoon op de buitenschoolse opvang
komen, echter wordt de jas in een zak aan de kapstok bewaard, en moet er thuis met een
shampoo behandeling zijn begonnen.
Protocol Koorts
Onder koorts verstaan we 38,5 of hoger. Een kind met een temperatuur hoger dan 39,0 graden
mag niet op de opvang komen, tenzij de huisarts daar toestemming voor heeft gegeven. Als een
kind in de loop van de opvang koorts krijgt, is het de bedoeling dat het kind binnen neen half uur
wordt opgehaald.
Protocol 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 nar de huisarts te gaan voor oogzalf of oogdruppels. Na twee dagen is er
geen besmetting gevaar meer. Voorkom besmetting door het kind niet in de ogen te laten
wrijven. Was regelmatig de handen, met name na het schoonmaken of druppelen van het oog.
Gebruik voor het schoonmaken van de ogen afgekoeld gekookt water, en voor iedere oog een
schoon watje. Wrijf van de buitenkant oog naar de neus.
Protocol oorontsteking
Acute middenooronsteking is een plotseling optredende infectie van het middenoor( achter het
trommelvlies) die wordt veroorzaakt door een bacterie of een virus. De verschijnselen zijn als
volgt: het kind grijpt naar het oor, het kind huilt bij aanraking van het oor , koorts( niet altijd), vaak
verkouden en soms spugen met diaree.
De complicaties zijn: loopoor, het trommelvlies is kapot gegaan en er loopt pu uit het oor. De pijn
neemt nu af en de koorts zakt. Het loop oor kan 2 weken aanhouden.
Besmettingsgevaar Als het kind een loopoor heeft, dient het oor afgeplakt te worden met bij een
gaasje. De pus is namelijk wel besmettelijk, oppassen dus!
Protocol 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.

Besmettingsgevaar
Een kind met de vijfde ziekte kan een ander kind besmetten door druppelinfectie( bijv.: hoesten
en niezen) Adviseer de ouders om naar de dokter te gaan. Voor kinderen is het een onschuldige
ziekte.
Protocol Waterpokken
Waterpokken is een besmettelijke infectieziekte die veroorzaakt wordt door een virus. De ziekte
duurt ongeveer zeven dagen en geneest spontaan. Na genezing is men levenslang beschermd
tegen waterpokken.
Waterpokken begint vaak met koorts: koorts en huiduitslag, dit zijn rode pukkeltjes die overgaan
in blaasjes die jeuken. Als er blaasjes open gaan ontstaan er korstjes die na 7 dagen loslaten.
Wering
Niet zinvol omdat besmetting al heeft plaatsgevonden voordat de blaasjes ontstaan. Wel moeten
de overige ouders worden geïnformeerd dat er waterpokken heerst.

