Kindercentrum “Het Vlinderhofje”

Medisch handelen voor kinderen bij Het Vlinderhofje.
Verantwoorde kinderopvang
Een van de doelstellingen van het Vlinderhofje is het bieden van verantwoorde kinderopvang. Dat
betekent onder andere dat wij met elkaar afspraken hebben gemaakt ten aanzien van de gezondheid
en veiligheid van de kinderen. Die afspraken zijn o.a. gebaseerd op een aantal door de wet bepaalde
regels. In dit document vindt u een kort overzicht van een aantal afspraken als een kind ziek is. Als u
meer wilt weten, kunt u de Risico Inventarisatie m.b.t. ziekte en medisch handelen inzien via een
beveiligde toegang op de website.

Kind ziek
In principe volgen wij de richtlijnen van de GGD, echter indien een ziek kind meer zorg nodig heeft
dan we kunnen bieden dan kan een kind niet naar het kindercentrum komen of moet opgehaald
worden. Een kind kan bijvoorbeeld niet komen als het zo ziek is dat het niet met het normale
dagprogramma kan meedoen. Als een pedagogisch medewerker veel aandacht zou moeten geven
aan een ziek kind, kan zij de andere kinderen in de groep niet genoeg begeleiden bij het dagelijkse
programma. Bij infecties kan een kind de andere groepsgenoten aansteken. In principe kunnen
kinderen met een besmettelijke kinderziekte komen, mits dat dit uit hygiënisch oogpunt
verantwoord is (bijv. bij waterpokken). Als het kind ziek wordt, terwijl het in de groep zit, wordt het
in eerste instantie zo goed mogelijk opgevangen en nemen wij altijd contact met u op. De teamleider
(of vervanger) beoordeelt of een ziek kind kan blijven.

Medicijnen
Pedagogisch medewerken zullen niet op eigen initiatief medicijnen aan kinderen toedienen
Pedagogisch medewerkers kunnen – nadat de ouders een medicijnverklaring hebben ondertekend –
medicijnen toedienen als de medicijnen zijn voorgeschreven door de huisarts en als deze heeft
aangegeven dat het innemen van de medicijnen niet mag worden onderbroken. Volgens deze regel
kunnen ook de kinderen bij de bso zelf medicijnen innemen.
Ook medicijnen die in Nederland zonder recept verkrijgbaar zijn kunnen, als het noodzakelijk is, op
verzoek van de ouders worden toegediend. Als ouder dient u dit van tevoren met de pedagogisch
medewerker te bespreken. Hiervoor neemt u een kopie van de bijsluiter mee. Samen bespreekt u de
bijverschijnselen, de dosering, en hoe vaak en tot wanneer het medicijn moet worden toegediend. U
tekent in dat geval ook de medicijnverklaring. Medicijnen worden bewaard volgens de instructies van
de bijbehorende bijsluiter. De pedagogisch medewerker zal de teamleider en collega pedagogisch
medewerkers informeren en de afspraak op de medicijnenlijst zetten.
Voor een aantal eenvoudig medische handelingen dient u als ouder/verzorger een schriftelijk verzoek
te doen en de vaste pedagogisch medewerker van uw kind te leren hoe zij er mee om moet gaan. Het
o.a. om de controleprik voor het vaststellen van het bloedsuikergehalte, het gebruik van de epi-pen
bij een ernstige allergisch reactie en het werken met een spreidbroek.

Kindercentrum “Het Vlinderhofje”
Overige afspraken
Een lopend oor van een kind mag niet worden afgeplakt. Ouders/verzorgers mogen een pedagogisch
medewerker vragen tijdens de opvang de temperatuur te meten met een oorthermometer. In het
belang van het kind kan een pedagogisch medewerker dit ook doen op eigen initiatief. Als uw kind
een kleine wond krijgt tijdens het spelen op het kindercentrum zal het volgens de EHBO normen ter
plekke worden verzorg. Bij andere ongevallen beoordeelt de bedrijfshulpverlener of er een verpleger
of arts op het kindercentrum moet komen of dat een kind naar het ziekenhuis moet worden
vervoerd.

Tot slot
OM de afspraken op tijd te vernieuwen houden permanent de wettelijke normen in de gaten,
onderhouden wij intensief contact met de GGD en zijn onze pedagogisch beleidsmedewerker en de
medewerker kwaliteit alert op andere ontwikkelingen die de veiligheid van uw kind bij het
kindercentrum betreffen. Zij verwerken deze informatie in een document zoals het algemeen
pedagogisch beleid, het kwaliteitsbeleid, en meer specifiek de notitie medisch handelen. Onze
teamleiders en pedagogisch medewerkers zijn daardoor in staat op een goede en professionele
manier de veiligheid van uw kind in de peuteropvang te waarborgen Alle pedagogisch medewerkers
zijn bovendien in het bezit van het diploma kinder-EHBO, en er zijn bedrijfshulpverleners aanwezig.
Als u meer wilt weten over de bovenstaande onderwerpen, kunt u contact opnemen met de
teamleider.

