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Voorwoord: 

 

In dit ziektebeleid geven wij in het kort aan wanneer uw kind wel of niet mag komen 

wanneer het ziek is. Daarnaast vindt u een aantal richtlijnen hoe te handelen wanneer uw 

kind ziek is en wat wij moeten doen wanneer uw kind ziek wordt tijdens zijn/haar 

verblijf bij Banjer. 

 

Uiteraard begrijpen wij dat het natuurlijk heel vervelend voor u kan zijn, om voor uw 

kind een andere oplossing te vinden, op het moment dat hij/zij ons dagverblijf door 

ziekte niet mag bezoeken. Ondanks dit alles hopen wij dat u begrip kunt opbrengen voor 

ons beleid en de daaruit voortvloeiende regels. Wij hopen dat u samen met ons deze 

regels zal volgen om het voor eenieder, maar speciaal voor uw kind, zo dragelijk mogelijk 

te maken. 
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Algemene regel 

Een ziek kind hoort lekker thuis te blijven waar het zich het prettigst voelt en aan de 

zorg van ouders of verzorgers is toevertrouwd en hoort dus niet thuis op een 

kinderdagverblijf. 

 

 

Wat te doen wanneer uw kind ziek is 

Laat ons bijvoorkeur voor 9.15 uur weten dat wij uw kind niet hoeven te verwachten 

omdat het ziek is. Informeer de pedagogisch medewerker over de ziekte en geef 

daarbij aan hoelang u verwacht dat uw kind niet naar Banjer komt. 

 

 

Wanneer uw kind tijdens verblijf bij Banjer ziek wordt 

Wanneer wij bij uw kind koorts (vanaf 38°) constateren zullen de pedagogisch 

medewerkers contact met u opnemen om een en ander met u te bespreken. Hierbij 

kijken wij natuurlijk ook naar het gedrag dat uw kind vertoont. Wanneer uw kind heel 

hangerig is en zich echt niet lekker voelt, zal onze medewerker u verzoeken uw kind op 

te halen (bij voorkeur binnen 1,5 uur). Wanneer een kind niet hangerig is maar wel 

verhoging of koorts heeft zullen wij ook contact met u opnemen maar u niet gelijk 

verzoeken om uw kind te komen halen.  

Als de koorts boven de 38,5° stijgt en uw kind zich echt niet lekker voelt, zullen wij u 

sowieso vragen uw kind te komen halen. Paracetamol is wel aanwezig maar wordt niet zo 

maar gegeven aan uw kind. Eerst zullen wij telefonisch met u overleggen. 

 

 

Medicijnen 

Wanneer uw kind medicijnen tijdens zijn/haar verblijf bij Banjer medicijnen toegediend 

moet krijgen door de pedagogisch medewerkers, dient u hiertoe een medicijnverklaring 

in te vullen. De verklaring kunt u krijgen bij Banjer.  
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Regels omtrent de meest voorkomende ziektes en kwalen 
 

Acute middenoorontsteking 

Uw kind dient te worden opgehaald om naar de huisarts te gaan. Wanneer er een 

bacterie of virus is geconstateerd en het kind een loopoor heeft, mag uw kind alleen 

komen wanneer het oor dusdanig afgeplakt is dat het vocht het oor niet kan 

uitdruppelen. Wanneer dit niet het geval is mag u uw kind niet brengen. Dit is namelijk 

heel besmettelijk voor anderen. 

 

Diarree 

Wanneer er sprake is van acute diarree (hevige diarree die een aantal dagen aanhoudt), 

mag uw kind Banjer niet bezoeken omdat dit ook weer heel besmettelijk is. Wij hebben 

het hier dus niet over diaree die incidenteel optreedt wanneer er bijvoorbeeld tandjes 

doorkomen. 

 

Hoofdluis 

Wanneer wij dit constateren dient u uw kind binnen 1 uur op te halen en te behandelen 

met speciale shampoo of haarlotion om verdere verspreiding te voorkomen. Daarna is uw 

kind gewoon weer welkom bij Banjer 

 

Kinkhoest 

Een kind met kinkhoest mag de eerste drie weken niet op het dagverblijf komen omdat 

baby´s die niet volledig gevaccineerd zijn besmet kunnen raken. 

 

Krentenbaard 

Wanneer uw kind krentenbaar heeft (huidinfectie) moet uw kind naar de huisarts voor 

behandeling. Pas als alle wondjes zijn ingedroogd is het besmettingsgevaar geweken. 

Vanaf dat moment kunt u uw kind weer bij Banjer brengen. 

 

Ontstoken ogen 

De gelige afscheiding die uit de ogen komt is besmettelijk. De dokter zal oogzalf of 

druppels geven. Na twee dagen behandeling mag uw kind gewoon weer komen. 

 

Waterpokken 

Wanneer u het vermoeden heeft dat uw kind waterpokken heeft, moet u naar de 

huisarts voor constatering van de ziekte. Pas als alle plekjes zijn ingedroogd (dit kan wel 

tot 10 dagen duren) is er geen besmettingsgevaar meer en mag uw kind weer bij Banjer 

komen. 
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Schimmelinfectie 

Dit is een infectie van huid of slijmvliezen veroorzaakt door een schimmel. De meest 

voorkomende zijn 

° Spruw (witte plekjes in de mond, die niet weg te vegen zijn) 

° Luieruitslag (dezelfde schimmel die spruw veroorzaakt) 

° Ringworm (ringvormige plekjes op de romp) 

In alle gevallen van schimmelinfectie moet het kind door de huisarts worden behandeld. 

Na behandeling mag uw kind weer bij Banjer komen. 


