Protocol bij Ziekte en Medicijngebruik
Wanneer kunnen zieke kinderen naar DONS komen en wanneer moeten zij thuisblijven?
Bij verzuim door ziekte letten wij op:
1. Gezondheid en welbevinden van het kind;
2. De gezondheid van de andere kinderen;
3. Personen met een verhoogd risico;
4. Werking in de praktijk;
5. Gebruik van medicijnen.
Moeten zieke kinderen naar huis worden gestuurd?
Dit moet per geval worden beoordeeld. Als een kind zich niet lekker voelt en niet mee kan doen in de
groep, is het voor het kind beter om in een huiselijke omgeving te worden opgevangen. Kinderen met
een onschuldige aandoening (zoals een verkoudheid of waterwratjes) die zich verder goed voelen,
kunnen in principe gewoon naar DONS komen. Er zijn slechts enkele ziekten die besmettelijk zijn en zeer
ernstig kunnen verlopen, waarvoor geldt dat kinderen met deze ziekte niet naar school of opvang mogen
komen. Deze maatregel wordt 'wering' genoemd en is bedoeld om de gezondheid van de andere
kinderen te beschermen.
Gezondheid en welbevinden van het kind
Als een kind bij DONS duidelijk merkbaar ziek wordt en de DONS-docent meent dat het kind medische
hulp nodig heeft of te ziek is voor verblijf op de BSO (koorts hoger dan 38,5 graden) moet de docent de
ouders direct waarschuwen. DONS kan ouders verplichten het kind op te halen of mee te nemen,
wanneer er zich een situatie voordoet waarin DONS geen verantwoordelijkheid meer kan of wil dragen
voor het zieke kind. Algemeen geldt: we nemen bij twijfel altijd contact op met de ouders! Voorop staat
dat wij geen risico nemen.
De gezondheid van de andere kinderen
Als een kind met een besmettelijke ziekte (toch) naar DONS komt, is het belangrijk goed na te gaan of de
gezondheid van andere kinderen in gevaar komt. Veel besmettelijke ziekten worden al overgedragen in
de incubatietijd, zodat verwijdering van het zieke kind niet zinvol is. Denk aan ziekten als verkoudheid of
waterpokken. Het is de verantwoordelijkheid van ouders om DONS op de hoogte te houden van het
besmettingsgevaar. Het is vervolgens onze taak om opvoeders duidelijk te informeren over de op school
en bij DONS heersende besmettelijke ziekte. DONS raadpleegt de Afdeling Infectieziekten van de GGD
bij ziekteverschijnselen van besmettelijke aard, zoals diarree of huiduitslag.
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Wanneer doet DONS een medling bij de GGD?
De directie van DONS is als BSO op grond van artikel 26 van de Wet Publieke Gezondheid verplicht om de
volgende aandoeningen bij de GGD te melden:
- Diarree: als meer dan een derde deel van de groep klachten heeft binnen één week.
- Geelzucht (Hepatitis): elk geval melden.
- Huiduitslag/vlekjes: als er twee of meer gevallen zijn binnen twee weken, in dezelfde groep.
- Schurft (scabies): melden bij drie gevallen in een groep.
- Meerdere gevallen van een andere ernstige infectieziekte in korte tijd, bijvoorbeeld
longontsteking of hersenvliesontsteking.
- Bij bijtincidenten waarbij bloed vrij komt wordt binnen 24 uur contact opgenomen met de
bedrijfsarts, huisarts of GGD.
DONS raadpleegt de vuistregels van de GGD voor het melden van infectieziekte. Daarnaast overleggen wij
met de GGD voordat wij de ouders van de andere kinderen over een ziektegeval informeren.
Personen met een verhoogd risico
Personen met een verhoogd risico zijn: kinderen met chronische ziekte of stoornis in de afweer. Risico
ziektes zijn kinkhoest en RS-virus. Bij zwangerschap is er een verhoogd risico voor miskraam en
aangeboren afwijkingen bij het kind bij Rode hond en de Vijfde ziekte. Indien deze ziektes zich bij jou als
ouder of jouw kind openbaren, verwachten wij van ouders dat zij zo spoedig mogelijk contact met ons
opnemen.
Hoe werkt het thuis houden en wering van zieke kinderen op de BSO?
In het algemeen houd je een kind thuis wanneer:
1. Het kind zo ziek is dat het niet aan het normale dagprogramma kan meedoen.
2. Het kind zoveel extra verzorging nodig heeft dat dit voor de begeleiding niet op te brengen valt
zonder de andere kinderen tekort te doen.
3. Strikt medische noodzaak voor het weren van kinderen bestaat uit:
● Waterige en/of bloederige diarree;
● Geelzucht;
● Open tuberculose;
● Difterie en polio;
● Koorts boven de 38,5 graden;
● Waterpokken, waarbij de blaasjes nog vochtig zijn;
● Krentenbaard, mits aantoonbaar behandeld;
● Ontstoken ogen, mits aantoonbaar behandeld.
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Allergieën
Allergie is de meest voorkomende chronische ziekte. Steeds meer mensen en dus ook steeds meer
kinderen hebben er last van. Je kan hierbij denken aan een allergie voor gras- en boompollen
(hooikoorts), huisstofmijten, huisdieren, voedsel of verzorgingsproducten. Een allergie voor een bepaalde
stof kan vele verschillende klachten geven. Binnen enkele minuten na het contact met het allergeen
kunnen de typische allergische klachten in de neus, ogen, longen en/of huid zich voordoen.
Een allergie kan heel vervelend, maar soms ook levensbedreigend zijn. Voor de DONS-docenten is het
heel belangrijk om te weten of een kind allergisch is en wat de symptomen zijn. Zo kunnen zij een
allergische reactie voorkomen of de symptomen snel herkennen en zo nodig handelen. Met ouders
spreken we af hoe we een kind zoveel mogelijk kunnen beschermen tegen het betreffende allergeen of
hoe we moeten handelen als de allergische reactie optreedt. Dit wordt genoteerd in de kindplanning en
geregeld onder de aandacht gebracht door de locatiemanager.
Medicijngebruik
Als een kind gebruik maakt van medicijnen op doktersrecept dan vragen wij het volgende van de ouders:
1.
Het uitgangspunt is dat ouders deze medicatie zoveel mogelijk thuis toedienen;
2.
Het medicijn op doktersrecept moet op naam staan van het kind en compleet met doosje en
bijsluiter aan ons afgeleverd worden. We lezen de bijsluiter voor het toedienen en kijken naar de
datum, de toedien frequentie en bewaarvoorschrift;
3.
Personeel van DONS kan slechts de volgende medicijnen toedienen, mits op doktersrecept, na
ondertekening van het Medicatieformulier: neus-, oog-, en oordruppels, pijnstillers,
antibiotica/penicilline, oogpleisters, hoestdrankjes en puf apparaten (bij astmatische
aandoeningen). Antibiotica dienen wij alleen toe wanneer het recept al meer dan 24 uur wordt
gebruikt. Ouders zijn verplicht dit aan te tonen middels datum op recept;
4.
Wij geven de kinderen geen paracetamol en zetpillen of overige zelfhulpmiddelen;
5.
Wij vragen ouders altijd het Medicatieformulier te ondertekenen, waarmee wij toestemming
hebben om het medicijn toe te dienen. Wordt deze niet getekend, dan weigeren wij het toedienen
van medicijnen;
6.
Ook voor homeopathische middelen en het (langdurig) gebruik van Ritalin onder DONS-tijd
verzoeken wij de ouders een Medicatieformulier (zie bijlage) in te vullen;
7.
Verantwoordelijkheid voor medicijngebruik blijft altijd bij de ouders liggen. Ook achten wij de
ouders verantwoordelijk voor het juist achterlaten van de goede telefoonnummers.
Handelen bij Calamiteiten
Indien zich calamiteiten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van het toedienen van medicijnen of het
uitvoeren van een medische handeling bij een kind, volgen hieronder richtlijnen:
● Laat het kind niet alleen. Probeer rustig te blijven. Observeer het kind goed en probeer het gerust
te stellen.
● Waarschuw een volwassene voor bijstand (of laat een van de andere kinderen een volwassene
halen, waarbij u duidelijk instrueert wat het kind tegen de volwassene moet zeggen).
● Bel direct de (huis)arts van het kind.
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●

Bel bij een ernstige situatie (bijvoorbeeld vergiftiging, verdrinking of verstikking) direct het
landelijk alarmnummer 112.
● Geef door naar aanleiding van welke situatie, welk medicijn of ‘medische’ handeling de calamiteit
zich heeft voorgedaan.
● Zorg ervoor dat je alle relevante gegevens van het kind bij de hand hebt of laat ze direct door
iemand opzoeken:
1. Naam kind;
2. Geboortedatum;
3. Adres;
4. Telefoonnummer van ouder(s) en/of verzorger(s);
5. Naam en telefoonnummer huisarts;
6. Ziektebeeld waarvoor medicijnen of medische handelingen nodig zijn.
● Bel de ouder(s) en/of verzorger(s). Leg kort en duidelijk uit wat er gebeurd is. Vertel, indien
bekend, wat de arts heeft gedaan/gezegd. In geval van opname, geef door naar welk ziekenhuis
het kind is gegaan.
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Verklaring Verstrekking van medicijnen
Ondergetekende geeft toestemming voor het toedienen van de hieronder beschreven medicijn(en) aan:
Naam kind
Geboortedatum
Adres
Postcode Woonplaats

Naam ouder(s) en/of verzorger(s)
Telefoonnummer mobiel/thuis
Telefoonnummer werk
Naam huisarts
Telefoonnummer huisarts

De medicijnen zijn nodig voor onderstaande ziekte:

Naam van het medicijn:

Medicijn dient dagelijks te worden toegediend op onderstaande tijden:

……………………… uur / ……………………… uur / ……………………… uur
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Medicijn mag alleen worden toegediend in de volgende situaties:

Dosering van het medicijn:

Wijze van toedienen:

Wijze van bewaren:

Vervaldatum:

Ondergetekende geeft DONS Opvang c.q. de DONS-docent die hiervoor medicatie instructie heeft gehad
toestemming voor het toedienen van de bovengenoemde medicijnen:

Naam ouder en/of verzorger

Plaats en datum

Handtekening
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