ZIEK IN ‘T BOELLEKE,
WAT NU?
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In onze opvang komt uw kindje constant in contact met andere
kinderen. Is uw oogappel ziek, dan bestaat dus het risico dat hij
anderen gaat besmetten. In dat geval kunnen wij uw zoon of dochter
jammer genoeg niet opvangen. We vragen u dan ook om dan zelf voor
een gepaste oplossing te zorgen.

’t Boelleke bestaat uit een team gemotiveerde en enthousiaste Bij
voorkomen van een besmettelijke ziekte in de opvang verwittigen wij
alle ouders. Wij zullen u inlichten over de aard van de aandoening,
de mogelijke symptomen en de eventuele maatregelen die getroffen
moeten worden. Om zowel uw privacy als die van uw kind te
garanderen, zijn dergelijke waarschuwingen altijd anoniem.

ZIEKTE - ONGEVAL

Als ouder bent u verplicht het kinderdagverblijf op de hoogte te
brengen wanneer uw kind een besmettelijke ziekte heeft.

Zorg ervoor dat de inlichtingenfiche van uw kind in de opvang altijd
volledig is. Veranderen er gegevens over de gezondheid van uw
kind, over uw eigen bereikbaarheid of over de huisarts, geef die dan
onmiddellijk door.

MOGELIJKHEDEN VOOR OPVANG VAN EEN ZIEK KIND

Voor opvang van zieke kinderen vindt u verschillende mogelijkheden
op de website voor kinderopvang van de gemeente Beveren:
www.kinderopvangwijzer.be.
Meer informatie vindt u terug in de brochure “Kinderopvang” en “Huis
van het Kind”. Deze kunt u downloaden via de website van de gemeente
Beveren. De brochures zijn ook verkrijgbaar op het gemeentehuis.

Als uw kind in de loop van de dag ziek wordt, nemen we met u contact
op om afspraken te maken over de eventuele medische opvolging. De
kosten voor niet-dringende medische hulp zijn ten laste van de ouders.
Het kan gebeuren dat we u vragen om uw kind zo snel mogelijk op
te halen. Wanneer uw kind ziek wordt en de ouders of een andere
contactpersoon niet bereikbaar is, nemen we contact op met uw
huisarts. In urgente medische situaties, roepen we onmiddellijk onze
huisarts en/of de hulpdiensten op. In dat geval brengen wij u zo snel
mogelijk op de hoogte. In geval van crisis volgen wij stap per stap de
betreffende procedure. Op vraag kan u deze op raadplegen in de
opvanglocatie.
Wij volgen de richtlijnen van Kind en Gezin om zieke kindjes in
onderstaande situaties te weigeren in de opvang:
• Uw kind is te ziek om aan de normale activiteiten in de opvang deel
te nemen.
• Uw zieke kind heeft te veel aandacht en zorg nodig, zodat de
veiligheid en de gezondheid van de andere opgevangen kinderen
niet meer gegarandeerd kan worden.
• Uw kind heeft een of meerdere van de volgende symptomen:
• Diarree: bloederige ontlasting of verandering van stoelgangpatroon
met 3 waterige ontlastingen in de laatste 24 uur. Opgelet: wanneer
de diagnose ‘peuterdiarree’ wordt gesteld, mag het kind wél naar
de opvang komen.
• Braken: 2 of meer keer tijdens de laatste 24 uur, tenzij wordt
vastgesteld dat het braken niet veroorzaakt wordt door een
besmettelijke ziekte en er geen gevaar voor uitdroging bestaat.
• Bloedbraken
• Ademhalingsmoeilijkheden of ademnood
• Koorts boven de 38,2 °C die samengaat met keelpijn of braken,
diarree, oorpijn, prikkelbaarheid, verwardheid of rode huiduitslag.
• Huiduitslag in combinatie met koorts of een verandering in het
gedrag. Het kind kan weer naar de opvang komen als een arts
bepaald heeft dat het niet om een besmettelijke ziekte gaat.
• Mondzweren met kwijlen, tenzij een arts bepaald heeft dat het niet
besmettelijk is.
• Uw kind heeft een besmettelijke ziekte. De lijst van deze ziekten
vindt u in de “Checklist ziekten en symptomen” van Kind en gezin.
U kan deze raadplegen in de opvanglocatie of downloaden via
onze website of de website van Kind en Gezin.
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MEDICATIE:
Medewerkers geven nooit op eigen initiatief medicatie aan de kinderen.
Veel klachten verdwijnen spontaan en moeten niet met een medicament
behandeld worden. Sommige klachten, zoals koorts en pijn, zijn de
eerste tekens van een beginnend belangrijk gezondheidsprobleem.
Door medicatie te geven kan een ziekte soms tijdelijk verdoezeld
worden. Dat kan gevaarlijk zijn en een juiste diagnose in de weg staan.
Als uw kind medicatie moet nemen, vragen we om dat zoveel mogelijk
thuis te doen.
Verwittig ons steeds als uw kind thuis enige vorm van medicatie
krijgt. Op deze manier kunnen we extra alert zijn voor mogelijke
nevenwerkingen.
Als uw kind toch in de opvang medicatie moet krijgen, bezorgt u ons
een doktersvoorschrift met volgende informatie:
• Datum van het voorschrift
• Naam van het kind
• Naam van het medicament
• Dosering van het medicament
• Manier van toedienen
• Tijdstip van toedienen

2. OPPASSEN VOOR BESMETTING BIJ HOESTEN EN NIEZEN
We draaien of buigen ons hoofd bij het niezen en houden ons hand of
onze zakdoek voor de mond. We gebruiken papieren zakdoekjes, en
gooien ze nadien meteen weg. Dit leren we ook aan de peuters.

• Duur van de behandeling
De medewerker registreert via de heen-en-weerinformatie wanneer de
medicatie is toegediend. Uiteraard zorgen wij ook voor een correcte,
veilige bewaring van de medicijnen.
Aërosol moet zoveel mogelijk thuis gegeven worden omdat het risico
op besmetting van andere kinderen hierdoor sterk verhoogt. Vraag aan
de behandelend arts naar puffs, eventueel met voorzetkamer. Dit is
beter geschikt voor gebruik in de opvang.

3. ELK KIND Z’N EIGEN SPULLETJES
We voorzien voor elk kindje apart:
• eet- en drinkgerei
• een slabbetje
• een handdoek en een washandje
• beddengoed
• een muts, een sjaal

VACCINATIES:

4. SCHOONMAKEN EN ONTSMETTEN
Sommige spullen maken we na elk gebruik schoon, andere dagelijks.
Ontsmetten doen we bij een epidemie, wanneer iets bevuild is door
braaksel, diarree of bloed of bij bepaalde ziektes zoals hepatitis A.

In België is alleen het vaccineren van jonge kinderen tegen polio
verplicht. Het is echter sterk aanbevolen om uw kind te vaccineren
volgens het vaccinatieschema van de Hoge Gezondheidsraad, dat
Kind en Gezin toepast. Wanneer uw kind onvoldoende immuun is
voor ziekten zoals difterie, kinkhoest, klem, hersenvliesontsteking,
mazelen, bof, rode hond of hepatitis B, kan dit ernstige gevolgen
hebben. Daarnaast lopen ook anderen, met name baby’s die nog
niet gevaccineerd zijn en zwangere vrouwen, het risico om besmet te
worden.

5. REGELMATIG VERLUCHTEN VAN DE OPVANGRUIMTES
We verluchten verschillende keren per dag, ook in de winter, telkens
een vijftal minuten.
6. OPLETTEN MET BLOED
We verzorgen een bloedneus of een bloedende wonde onmiddellijk.
Daarbij maken we gebruik van wegwerphandschoenen en dekken we
de bloedende wonden af. Indien nodig ontsmetten we de bebloede
oppervlakken.

WAT DOET T BOELLEKE PREVENTIEF?
De weerstand van baby’s en peuters is nog volop in ontwikkeling.
Daardoor zijn ze extra gevoelig voor ziektekiemen. Bovendien is het
risico om in aanraking te komen met ziektekiemen groter in een
groep(je) dan thuis. Logisch dus dat we doen wat mogelijk is om de
verspreiding van ziektes zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

7. VACCINEREN
Volwassenen kunnen jonge kinderen besmetten. Ook al hebben ze
zelf niet altijd zoveel last van een infectie. Bij jonge zuigelingen kan de
ziekte wél gevaarlijk zijn. Onze medewerkers zijn gevaccineerd tegen:
• kinkhoest
• seizoensgriep
• hepatitis B

1. ONTSMETTEN VAN DE HANDEN
Wij reinigen regelmatig onze handen. Bij aankomst in de opvang en
bij verandering van leefgroep in de loop van de dag, voor en na het
bereiden en geven van voeding, na verzorging, toiletbezoek of contact
met lichaamsvochten. Ook na het schoonmaken en na contact met
dieren, vuile voorwerpen of linnen en na het spelen in water en zand ,
zorgen wij voor een goede handhygiene.
Ook letten we op volgende punten:
• geen armbanden
• korte nagels zonder nagellak
• mouweinden niet te lang zijn: ze kunnen vuil worden
• wondjes worden steeds afgedekt met een waterafstotende pleister
• propere handdoeken
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‘t Boelleke I Beveren ( babyclub )
Kasteeldreef 66/1 - 9120 Beveren
Tel: 03 755 79 99
GSM: 0473 66 29 26
tboelleke.beveren@d-care.be

‘t Boelleke II Beveren ( peuterclub )
Kasteeldreef 63 - 9120 Beveren
Tel: 03 755 38 41
GSM: 0473 66 29 26
tboelleke.beveren@d-care.be

Bedrijfscrèche ‘t Boelleke Kallo
Fabriekstraat 85 - 9120 Kallo
Tel: 03 298 52 89
GSM: 0473 66 29 26
‘t Boelleke Vrasene
Grote Kouterstraat 1 - 9120 Vrasene
GSM: 0467 02 59 72
tboelleke.vrasene@d-care.be
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