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INFORMATIE OUDERS ZIEKE KINDEREN 

 

In principe zijn onze kindercentra niet bedoeld voor zieke kinderen. Zieke kinderen verdienen en vragen 

andere aandacht en verzorging dan gezonde kinderen. Deze aandacht en verzorging kan beter thuis 

worden gegeven; daar hebben ze ook meer rust. In het belang van andere kinderen moet er ook gelet 

worden op besmettelijke ziekten.  

 

Binnen Kwest houden wij ons aan de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

(RIVM). Deze richtlijnen hebben wij verwerkt in beleidsplannen.  

 

Een ziek kind, wat dan? 

Indien uw kind thuis ziek wordt, vinden wij het prettig als u belt naar uw opvanglocatie. De pedagogisch 

medewerkers horen graag wat er met uw kind aan de hand is. We kunnen dan overleggen of uw kind 

naar de opvang kan komen.  

Ook kunnen we, indien er meerdere kinderen dezelfde besmettelijke ziekte hebben, de andere ouders uit 

de groep van uw kind informeren en nagaan of het een meldingsplichtige ziekte betreft. Het is de taak 

van stichting Kwest goede voorlichting te geven en verdere uitbreiding te voorkomen. 

 

Het kind in de kinderopvang  

Als een kind bij de opvang niet fit is, pijn heeft of een verhoogde lichaamstemperatuur heeft, wordt er 

telefonisch contact gezocht met de ouders. Koorts is altijd een reden tot oplettendheid.  

 

Koortsverlagende medicijnen 

Stichting Kwest is geen voorstander van het toedienen van pijnstillers om de koorts te verlagen bij jonge 

kinderen. Koorts is een natuurlijk afweerreactie van het lichaam tegen een ziekteverwekker. Het 

toedienen van dergelijke middelen wordt afgeraden (GGD) en is niet geheel risicoloos.  

Beroepskrachten dienen kinderen jonger dan 7 jaar geen pijnstillers, (homeopathische) zetpillen of 

paracetamol toe, aangezien dit de ziekteverschijnselen onderdrukt . Medicijnen die door een arts worden 

voorgeschreven bij o.a. epilepsie, koortsstuipen en pijnbestrijdingen, worden wel toegediend mits de 

verklaring van de arts aan het medicijnformulier is toegevoegd.  

 

Bereikbaarheid ouders 

Het is belangrijk dat beroepskrachten in het bezit zijn van de juiste contactgegevens zodat bij ziekte of 

een ongeval direct contact gezocht kan worden met de ouder(s). Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor 

het actueel houden van gegevens. Wijzigingen kunnen in het ouderportaal doorgegeven worden. 

 

Meer informatie over (kinder)ziekten 

Op de site www.rivm.nl kunt u meer informatie vinden. In de app Kiddi van het RIVM vindt u ook een 

uitgebreide omschrijving van kinderziekten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit 

Geldig tot 31 december 2024 

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso
http://www.rivm.nl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.han.ica.icalab.ggdgz&hl=nl&gl=US
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VERZOEK TOT TOEDIENEN MEDICATIE 

 

Inleiding 

Wanneer u als ouder van ons vraagt om medicijnen toe te dienen aan uw kind, wordt gevraagd dit formulier in te 

vullen. Dit formulier is voor ons een hulpmiddel om zo zorgvuldig mogelijk te kunnen handelen. Naast mondelinge 

aanwijzingen die u de pedagogisch medewerker geeft, dient dit formulier als schriftelijke instructie en maakt het 

bovendien duidelijk dat e.e.a. op uw verzoek en aanwijzing uitgevoerd wordt. Medicijnen dienen in de originele 

verpakking te zitten, met bijsluiter en voorzien van een houdbaarheidsdatum. 

U bent als ouder/verzorger verantwoordelijk voor een correcte instructie, het leveren van eventuele hulpmiddelen 

(zie ook wijze van toedienen) en het controleren van de houdbaarheidsdatum van het medicijn.  

Een correcte instructie omvat het geven van mondelinge aanwijzingen en dit volledig ingevulde formulier. 

 

1. Hierbij geeft (naam ouder/verzorger) ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

van (naam kind) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

toestemming om zijn/haar kind tijdens het verblijf op   

0 kindercentrum / BSO  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

0 peuteropvang/ peuterspeelzaal …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

0 gastouderbureau Kwest 

het hierna genoemde geneesmiddel/zelfzorgmiddel toe te dienen bij het hier bovengenoemde kind. Het 

geneesmiddel/zelfzorgmiddel wordt toegediend conform het doktersvoorschrift, zie etiket van de verpakking, dan 

wel het verzoek van de ouders (zelfzorgmedicatie). 

 
2. Naam geneesmiddel en omschrijving (drankje, zalf, pillen enz.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Wijze van toedienen (door neus, mond, huid, oog enz.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. Tijdstip 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Eventuele hulpmiddelen (zoals handschoenen, meeleveren indien nodig) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. Wijze van bewaren 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
7. Eventuele bijzonderheden, bijvoorbeeld bijwerkingen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Startdatum  ……………………………………………………………  Einddatum  ………………………………………………………………… 

 

Datum  …………………………………………………………   Handtekening  …………………………………………………………… 


