Ziektebeleid HappyKids

De medewerkers van HappyKids worden regelmatig geconfronteerd met kinderen die ziek zijn. Er
ontstaat dan een situatie, waarin er als een kind ziek is of ziek wordt bij HappyKids, in overleg met
ouders/verzorgers, vastgesteld moet worden hoe te handelen. Om voor zowel ouders als
medewerkers duidelijkheid hierin te creëren, hanteren wij de richtlijnen van GGD Nederland en het
RIVM. www.RIVM.nl
Binnen onze kinderopvang geldt de regel, dat zieke kinderen het dagverblijf of de buitenschoolse
opvang niet kunnen bezoeken. Enerzijds omdat onze organisatie daar niet (voldoende) voor is
toegerust, anderzijds omdat het in een aantal gevallen in verband met infectiegevaar, overdracht of
besmettingsgevaar is uitgesloten dat een kind het dagverblijf bezoekt. En niet in de laatste plaats;
zieke kinderen verdienen verzorging en aandacht van ouders, familie of derden, in de eigen
vertrouwde omgeving. Een ziek kind betekent dat zowel ouders als medewerkers de zorg hebben
over de gezondheidstoestand van het kind. Bij het beoordelen van een situatie gaat het om het
vaststellen van een aantal grenzen;
• de gezondheid van het kind
• de gezondheid en het welbevinden van andere kinderen in de groep
• de optimale dienstverlening aan ouders
• de belangen van de medewerkers
• de belangen van de organisatie
Wanneer we binnen dit kader een situatie moeten inschatten en beoordelen is het soms heel
moeilijk beslissingen te nemen op basis van deze belangenafweging. Het is tenslotte toch ook
normaal dat een kind, net zoals een volwassene, ook best een dagje niet lekker in zijn vel kan zitten
en ander gedrag vertoont dan we gewend zijn. Grenzen over wat ziek is en wat niet, zijn niet altijd
even makkelijk en duidelijk vast te stellen. Bij twijfel verzoeken wij u ons te bellen, zodat u eventueel
samen met de medewerkers kunt beslissen of het verantwoord is uw kind te brengen.
Wij hanteren altijd de regel dat kinderen minimaal 12 uur (maar langer indien RIVM dit adviseert)
koortsvrij moeten zijn voordat ze de opvang weer mogen bezoeken. Ook is het niet toegestaan om
kinderen te brengen na toedienen van paracetamol of andere koortsverlagende middelen.
Rijksvaccinatieprogramma
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 vooral een risico voor het ongevaccineerde kind zelf: dit is niet beschermd als het
met de veroorzakers van de betreffende ziekten in aanraking komt. Veruit de meeste kinderen in
Haarlemmermeer nemen deel aan het landelijke vaccinatieprogramma. De dekkingsgraad binnen
Haarlemmermeer is daarmee hoog en de kans op besmetting klein. Dit geldt voor de ziekten

waartegen de DKTP prik bescherming biedt. Kinderen ouder dan 14 maanden worden ook
uitgenodigd om de BMR vaccinatie te ontvangen. Kinderen onder de 14 maanden zijn dus tegen deze
BMR ziekten nog niet door een vaccinatie beschermd. 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 nog zelden voor,
bovendien zullen de meeste andere kinderen uit de groep wel gevaccineerd zijn en dus geen risico
lopen. Het is vanuit medisch oogpunt niet nodig om ongevaccineerde kinderen zonder meer
toelating tot een kindercentrum te weigeren. In zeer specifieke situaties is tijdelijke wering van een
kind te overwegen. De GGD adviseert kindercentra hierover ‘op maat’. Daarom is het belangrijk dat
van elk kind bekend is of het wel of niet gevaccineerd is en welke vaccinaties het gehad heeft. Wij
vragen u om aan het dagverblijf te laten weten of uw kind is/wordt ingeënt volgens het
rijksvaccinatieprogramma. U bent dit echter niet verplicht. Wij gebruiken deze gegevens (altijd
zonder daaraan namen te koppelen uiteraard) om in het geval van een uitbraak de GGD tijdig te
kunnen informeren over eventueel niet gevaccineerde kinderen en zo verdere verspreiding te
voorkomen. Of en de mate waarin uw kind gevaccineerd is leggen wij, indien u deze gegevens
verstrekt, vast in de kindgegevens van uw kind. Wij volgen voor het beleid ten aanzien van
vaccinaties en alles daaromtrent de richtlijnen voor kinderopvang vanuit het RIVM. Eventuele
wijzigingen in deze richtlijnen zullen dus een wijziging in ons beleid betekenen.

