
 

 

Zieke kinderen 
 

Als een kind ziek is moet hij thuis blijven. In een groep grijpt een besmetting snel om zich heen. 
Vooral voor de heel jonge kinderen kan dat erg vervelende gevolgen hebben. 
 
Ook is het voor het kind zelf niet prettig om op het dagverblijf te zijn als hij niet lekker is.  
 
Bij twijfel of het kind naar de Poppenzolder mag komen kan de ouder telefonisch overleg plegen 
met de leidsters. 
 
Als een kind op de Poppenzolder ziek wordt bellen we altijd de ouders. Samen overleggen we 
dan of een kind opgehaald moet worden.  
 
Een kind moet in ieder geval opgehaald worden bij koorts boven de 38.5 C  
 
In principe is het voor ons geen probleem om tegemoet te komen aan een incidentele vraag van 
ouders om hun kind medicijnen te geven. De ouders vullen dan een speciaal formulier in waarin 
ze aangeven wie het medicijn geeft en wat de dosis en manier van toedienen is.  
 
In geval van langdurig medicijngebruik hebben we liever dat de medicijnen thuis gegeven 
worden.   



 

We hebben volgens de richtlijnen van de GGD regels opgesteld in geval van ziekte.  

Kinderen mogen in ieder geval niet komen bij: 

● bof 
● ernstige diarree 
● geelzucht 
● koorts hoger dan 38.5 C 
● kinkhoest 
● mazelen 
● braken 
● rode hond 
● roodvonk 
● RS-virus 
● krentenbaard 
● hersenvliesontsteking 
● ernstig ontstoken ogen 
● open koortslip 

 

Naast deze lijst is er een aantal infectieziekten die veroorzaakt wordt door verschillende soorten 
virussen die besmettelijk zijn. Zo zijn er verkoudheid (hoesten, niezen en snotneuzen), 
darmklachten, ontstoken oren, etc. Bij deze ziekten hangt het af van de situatie en van de mate 
waarin het kind het heeft, of het kind kan komen. 

Als een kind koorts heeft gehad moet hij eerst een dag koortsvrij zijn voor hij weer naar het 
dagverblijf mag komen. 

 

Waterpokken 

Met waterpokken mag een kind (als het kind verder niet ziek is of geen koorts heeft) wel naar de 
Poppenzolder komen. De besmetting heeft waarschijnlijk toch al plaatsgevonden omdat het kind 
tien dagen voor het uitbreken van de vlekjes al besmettelijk is. 

 


