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Reglement: Zieke kinderen in De Goudsbloem 

Bij de overeenkomst wordt in het dossier een inlichtingenfiche ingevuld door de ouders. 

Deze inlichtingenfiche moet ingevuld worden voor de eerste dag dat het kindje naar de 

opvang komt. Wijzigingen dienen gemeld  te worden via een e-mail 

(goudsbloem@levana.be) of in de Goudsbloem zelf. Elke maand sturen wij een 

herinnering met de vraag of hier aanpassingen in moeten gebeuren. Hierop staan de 

telefoonnummers van de ouders, de huisarts en specifieke gegevens over de gezondheid 

(medicatie, allergieën, specifieke gewoontes, doorgemaakte kinderziektes, vaccinaties) 

van het kind. 

Zieke kinderen in De Goudsbloem 

Wanneer je kindje ziek is, is de thuisomgeving de beste plaats om uit te zieken. 

Afwezigheden omwille van ziekte moeten gemeld worden ten laatste voor 8u ‘s morgens 

(via WhatsApp of gsm-bericht 0485 85 48 98). Later zijn wij genoodzaakt om een 

vergoeding aan te rekenen. 

Kindjes die ziek zijn kunnen niet met een koortswerend of pijnstillend middel naar de 

opvang gebracht worden. 

  

Als een kindje ziek wordt of koorts (38° of meer) heeft in de opvang brengen wij de 

ouders onmiddellijk op de hoogte; indien nodig kan het personeel vragen om het kindje 

te komen halen. 

Het zieke kindje kan opgevangen worden in De Goudsbloem enkel na overleg met het 

personeel én indien de ouder(s) telefonisch bereikbaar zijn. Bij twijfel kunnen wij 

vragen om eerst een arts te raadplegen om het besmettingsgevaar  voor  de andere 

kindjes en onze verzorgers te kunnen inschatten. Wij verwijzen ook naar de lijst 

verderop in het reglement wanneer de opvang van je kindje officieel geweigerd moet 

worden. 
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De Goudsbloem zal alle ouders via mail verwittigen wanneer er een besmettelijke ziekte 

in de opvang is, zodat ze weten dat er kans bestaat dat hun kindje met een besmetting 

in aanraking is gekomen. Om de privacy van de betrokken ouders en hun kind te 

beschermen, zijn deze waarschuwingen steeds anoniem. 

 

Medicatie in De Goudsbloem 

In de Goudsbloem geven wij geen medicatie op eigen initiatief, ook geen koortswerend 

of pijnstillend middel. Koorts en pijn zijn vaak de eerste tekens van een beginnend 

belangrijk gezondheidsprobleem. Door medicatie te geven, kan je een ziekte soms 

tijdelijk verdoezelen. Dat kan gevaarlijk zijn en kan de juiste diagnose bemoeilijken. 

Wij geven medicatie enkel op voorschrift van een arts. Wij vragen om de 

voorgeschreven medicatie zoveel mogelijk thuis toe te dienen. Wanneer dit toch in de 

crèche moet gebeuren, vragen wij om dit schriftelijk te vermelden via de fiche 

medicatie. 

De Goudsbloem kan een ziek kind weigeren in de volgende gevallen 

o      Als het kind te ziek is om deel te nemen aan de normale activiteiten in de opvang. 

o      Als het zieke kind te veel aandacht en zorg vraagt zodat we de gezondheid of de 

veiligheid van de andere kinderen niet meer kunnen garanderen. 

o      Als het kind een of meer van de volgende symptomen heeft: 

 Koorts  38°C 

o     Diarree: bloederige ontlasting of verandering van stoelgangpatroon met 

drie waterige ontlastingen in de laatste 24 uur. Opgelet: wanneer de 

diagnose peuterdiarree wordt gesteld, mag het kind wel naar de opvang 

komen. 

o      Braken: twee 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. 

o      Bloedbraken 

o      Ademhalingsmoeilijkheden of ‑nood 
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o      Koorts boven de 38°C die samengaat met keelpijn of braken, diarree, 

oorpijn, prikkelbaarheid, verwardheid of rode huiduitslag. 

o      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. 

o      Mondzweren met kwijlen, tenzij een arts bepaald heeft dat het niet om 

een besmettelijke ziekte gaat. 

o      Als het kind een besmettelijke ziekte heeft waarbij het kind zelf of de andere 

kinderen een risico lopen. Hier een opsomming van de infectieziekten waarbij we een 

kindje kunnen weigeren: 

o      Bof, diarree {bacterieën: escherichia coli(hus), salmonella (paratyfus), 

shigella (dysenterie), yersinia enterocolitica; parasiet: giardia lamblia}, 

difterie of kroep, hepatitis A, acute hepatitis B, hersenvliesontsteking, 

kinderverlamming, kinkhoest, krentenbaard of impetigo, luizen, mazelen, 

rodehond, roodvonk, schurft, tuberculose, waterpokken. 

 

Vaccinaties in De Goudsbloem 

De Goudsbloem verplicht niemand om zijn kindje te laten vaccineren. Wij respecteren 

hier de keuzevrijheid van de ouders. In België is officieel enkel de inenting tegen polio 

verplicht. 

Wij vinden het belangrijk dat de kindjes na een vaccinatie even rustig thuis kunnen zijn. 

Wij raden aan om de vaccinatie te laten toedienen vlak voor het weekend. Indien dit 

mogelijk is vragen wij uitdrukkelijk om onze verzorgers hiervan op de hoogte te 

brengen (mondeling of via gsm-bericht of WhatsApp 0485 854898 of via e-mail 

goudsbloem@levana.be met vermelding van de toegediende vaccinaties en het tijdstip). 

 

 

Naam, handtekening en datum van de ouder(s) 
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