
 

 

Handboek Muzerij        Hoofdstuk 4: Uitvoering en dienstverlening 

 
 
Protocol 

omgaan met zieke kinderen 

 

Mag uw peuter 
komen? 
 
Stichting peuterspeelzalen Muzerij besteedt aandacht aan het welzijn van de Peuters. 
De leidsters stellen de gezondheid van alle kinderen voorop en dit kan soms 
betekenen dat uw zieke peuter niet kan komen of mag blijven. We hebben hier heldere 
regels voor, maar de leidsters overleggen ook altijd met de ouders.  
 
• Wij horen het graag op tijd als u uw kind in verband met ziekte thuishoudt. 
• Ook verwachten we dat u de aard van de ziekte meldt. 
• Als uw kind thuis ziek wordt, kunt u met de leidsters overleggen of uw kind wel of niet kan komen. 
• Onze beslissing of een ziek kind mag komen, baseren we op de landelijke richtlijnen van de GGD. 
Zo mag uw kind niet komen bij bloederige diaree of krentenbaard (tenzij ingedroogd of goed 
afgedekt). Bij waterpokken mag een kind komen, mits het geen koorts heeft. Wij zullen door middel 
van een briefje op de deur of informatiebord alle andere ouders informeren als er waterpokken 
“heerst”. Moeders die in verwachting zijn zullen wij persoonlijk op de hoogte brengen. 
• Als uw kind zich goed voelt, mag het wel komen met bof, griep, hoofdluis, een koortslip, 
middenoorontsteking of een loopoor, oogontsteking, rodehond, luchtwegenontsteking (RVS), 
schimmelinfectie van de huid, verkoudheid, vijfde ziekte, voetschimmel, of waterwratten. 
• Voorwaarde is wel dat de ziekte op tijd en adequaat wordt behandeld, dat u het bij de leidsters 
meldt en dat er extra aandacht voor de hygiëne is. 
• Kinderen met meer dan 38,5° koorts mogen in ieder geval niet komen. Bij vermoedens van koorts 
nemen wij contact op met de ouders, op de peuterspeelzaal meten wij geen koorts en zijn geen 
thermometers aanwezig.  
• Als uw kind thuis een koortsverlagend middel heeft gekregen, geef dit dan door aan de leidsters. 
• Als uw kind op de psz ziek wordt, neemt de leidster contact met u op om het op te halen. Bij het 
oordeel van de leidster speelt onder andere het welbevinden van uw kind een grote rol. 

 
Medicijnverstrekking 
• Als uw kind koorts krijgt, geeft de leidster het nooit op eigen initiatief koortsverlagende 
medicijnen. 
• De leidsters geven uw kind alleen medicijnen als u daar toestemming voor heeft gegeven, 
voor alle duidelijkheid vult u alle gebruikte geneesmiddelen op het medicijnregistratieformulier in. 
• Op uw verzoek kunnen de leidsters medicijnen toedienen, maar alleen als dat past binnen het 
ritme van de groep. 
• De eerste keer dient u het medicijn zelf toe. 
• U verstrekt de medicijnen in de originele verpakking voorzien van bijsluiter en gebruiksvoorschrift. 
• Bij onduidelijkheden neemt de leidster contact met u, de huisarts of de apotheek op. 
• De leidster verricht geen voorbehouden handelingen volgens de Wet BIG, zoals bijvoorbeeld het 
geven van injecties. 
• In echte noodsituaties handelen onze leidsters altijd naar beste vermogen, los van vaste regels. 

 
Is er nog iets wat wij moeten weten over de medische gesteldheid 
van uw kind, zoals astma, een allergie of dieet? Wij horen het graag! 
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