
2 Veiligheid  
 
1 Protocol ziekte en medicijnverstrekking  
1.1 Zieke kinderen 
• Kinderen met een temperatuur hoger dan 38.5 graden en/of een besmettelijke 
infectie ziekte mogen niet naar de bso gebracht worden.  
• Met ouders wordt overlegd wanneer het kind een temperatuur heeft lager dan 
35.5. Dit kan ondertemperatuur betekenen.  
• De groepsleiding mag ouders/verzorgers van een kind dat ziek wordt op de bso 
verzoeken het kind op te halen.  
• Wij hanteren bij het weren van zieke kinderen de regels van de GGD, welke zijn 
opgenomen in het naslagwerk Kinderopvang. Wel kijken we bij elke calamiteit 
individueel wat het beste is voor het kind.  
• Ouders vullen tijdens het intakegesprek een calamiteitenformulier in met de 
nodige informatie over het kind.  
• Ouders zijn zelf verantwoordelijk om wijzigingen in dit formulier door te geven 
aan de bso.  
• Bij een calamiteit zullen de ouders direct op de hoogte gesteld worden. Zij 
bepalen het verdere beleid.  
• Wanneer de bso spoed noodzakelijk vindt, er duidelijk letsel is of wanneer er 
twijfel is, zal er contact opgenomen worden met huisarts, welke vermeld is op 
het calamiteitenformulier of de GGD.  
• Wanneer de ouders niet bereikt kunnen worden zal de bso contact opnemen 
met het noodadres.  
• Ouders hebben een meldingsplicht wanneer het kind of andere gezinsleden de 
volgende ziektebeelden vertonen: braken, diaree, huiduitslag of infectieziekte. 
Ouders dienen contact opgenomen te hebben met de huisarts over het wel/ niet 
brengen van het kind naar de bso.  
• De groepsleiding bepaalt in overleg of het kind toegelaten kan worden op de 
bso.  
 
1.2 Medisch handelen 
• de bso zal, met in acht neming van wet BIG, geen medische handelingen 
uitvoeren.  
• Alleen personeel met een verpleegkundige opleiding mag een aantal medische 
handelingen uitvoeren.  
• Dit is afhankelijk van de bijscholing, de aard van de handeling e.d.  
• de bso zal bij deze beslissing contact opnemen met de bevoegde arts van een 
kind en overleg plegen.  



• Bij onvoldoende bevoegd en bekwaam personeel besteden we medische 
handelingen uit aan bijvoorbeeld de thuiszorg  
 
1.3 Toedienen Medicijnen 
• Wij dienen in principe geen medicijnen toe aan de kinderen.  
• Medicijnen mogen alleen toegediend worden, wanneer ze uitgeschreven 
worden door een arts en worden pas na schriftelijke toestemming van ouders 
toegediend.  
• Ouders zijn ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor een goede overdracht 
rondom het geven van medicatie en moeten een standaard medicijnformulier 
invullen. Misverstanden worden voorkomen door een schriftelijke overdracht.  
• Er wordt vastgelegd wie de medicijnen verstrekt.  
• Er wordt een afvinklijst gehanteerd zodat wordt voorkomen dat een medicijn 
twee keer wordt toegediend  
• Er worden alleen medicijnen in de originele verpakking met bijsluiter verstrekt  
• Vóór het verstrekken van het medicament wordt de bijsluiter gelezen.  
• De houdbaarheidsdatum van het medicijn wordt voor toediening 
gecontroleerd  
• Wanneer ouders geen medicijnformulier invullen kunnen wij die dag geen 
medicijnen aan een kind geven.  
• Groepsleiding neemt in dat geval telefonisch contact op met de ouders  
• De medicijnen moeten duidelijk voorzien zijn van naam, bijsluiter, dosering en 
recente datum.  
• Zonder schriftelijke toestemming zullen alleen medicijnen in noodgevallen 
verstrekt worden na mondeling overleg met ouders.  
• Wij geven medicijnen niet voor het eerst op de bso, verstrek alleen 
medicamenten die al eerder thuis verstrekt zijn  
• Wij bewaren medicijnen waar nodig in de koelkast  
• Wij bewaren medicijnen in de originele verpakking  
• Deze regels gelden ook voor homeopathische middelen en dus ook de veel 
gebruikte 'VSM' artikelen.  
• Wij doen niet aan koortsonderdrukking en geven kinderen dus geen 
paracetamol ( ook niet met toestemming van ouders). Paracetamol wordt veel 
gebruikt en lijkt een ‘onschuldig’ medicament. Door het gebruik van paracetamol 
bestaat echter het risico dat symptomen onderdrukt worden wat tot een foute 
inschatting kan leiden. Een kind kan ernstiger ziek zijn dan op grond van het 
gedrag verwacht zou worden.  
• Er wordt voor elk kind een „medisch‟ dossier bijgehouden.  
• De dossiers worden actueel gehouden  
• Gegevens over allergieën en vaccinaties worden in het dossier opgenomen  



• Er zijn schriftelijke instructies voor medicijnverstrekking opgesteld  
• Bij onvoldoende bevoegd en bekwaam personeel, worden medische 
handelingen uitbesteed aan bijvoorbeeld de thuiszorg  
 
1.4 Vaccinaties en infectieziekten 
• Wij hanteren bij infectieziekten de regels van de GGD, “over weren van zieke 
kinderen”, welke zijn opgenomen in het naslagwerk Kinderopvang. Wel kijken 
we bij elke infectieziekte individueel wat het beste is voor het kind.  
• De bso wil zoveel mogelijk op de hoogte gehouden worden over het 
vaccinatieschema van het kind, dit om in geval van infectieziekten adequaat te 
kunnen handelen.  
• In geval van een besmettelijke ziekte neemt het kindercentrum altijd contact 
op met de GGD, waarna het kindercentrum de aanwijzingen van de GGD volgt.  
• Wij zullen via het informatiebord altijd bekend maken als er een besmettelijke 
ziekte binnen de bso heerst.  
• Infectieziekten zijn besmettelijke ziekten die kunnen ontstaan nadat 
ziekteverwekkers het lichaam zijn binnengedrongen. Tegen een aantal 
infectieziekten is bescherming mogelijk door vaccinatie. Deze vaccinaties vinden 
plaats in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Gemeenten hebben 
de wettelijke taak om te zorgen voor bescherming en bevordering van de 
gezondheid van burgers in hun werkgebied. Dit is vastgelegd in de Wet 
Collectieve Preventie Volksgezondheid. De GGD is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van deze taken. Eén van die taken is de verspreiding van 
infectieziekten tegen te gaan. Vaccineren tegen (besmettelijke) infectieziekten 
is daar een onderdeel van.  
• De GGD voert haar taak 'bestrijding van infectieziekten' uit door continu en 
actief op te sporen en actie te ondernemen. Daarom wil de GGD beschikken over 
de vaccinatiegegevens van alle kinderen in een kindercentrum. o In het kort is 
de registratieprocedure als volgt: Bij de intake geeft de ouder of verzorger 
schriftelijk aan of zij het RVP voor hun kind volgen. Indien ouders/verzorgers het 
RVP op een andere dan de reguliere wijze volgen (andere vaccinatiedata) dan 
vermelden zij deze gegevens op het formulier. Ouders die het RVP niet (volledig) 
volgen, geven dit op het formulier aan.  
 
1.5 Medisch dossier 
• Op de calamiteitenformulieren staan de gezondheidskenmerken en 
bijzonderheden van kinderen genoteerd.  
• Deze formulieren worden in een calamiteitenmap bewaard.  



• Hierbij worden ook de medicijnbriefjes gestopt. Ook indien de medicijnen niet 
meer gegeven dienen te worden. Op deze manier ontstaat er een soort medisch 
dossier.  
• Ook overige informatie met betrekking tot de gezondheid van een kind wordt 
hierbij gevoegd, zoals allergieën en vaccinaties.  
• Voor in de map bevindt zich een lijst met kinderen waarbij oplettendheid 
geboden is omdat zij dagelijks medicijnen krijgen, allergisch zijn of andere 
bijzonderheden belangrijk zijn.  
• Invalkrachten moeten elke morgen deze lijst bekijken.  
• Overige wijzigingen worden vermeld in de overdrachtmap en direct bijgewerkt 
in de calamiteitenmap.  
 


