
 

 

Mogelijkheden opvang als je kind ziek is 

Ieder kind wordt wel eens een keer ziek terwijl het op de opvang is. Omdat we vooral kijken naar het 

kind betekent dit dat het ene kind beter opgehaald kan worden en het andere kind nog prima kan 

blijven. Soms leidt dit tot verwarring over ons beleid bij zieke kinderen. Goed om via deze weg toe te 

lichten. 

 

Gezondheid en welbevinden 

Om te beoordelen of het kind kan blijven op de opvang, of kan komen als het thuis ziek is geworden, 

nemen we altijd de gezondheid én het welbevinden van het zieke kind als uitgangspunt. 

 

Het kan namelijk lastig zijn om vast te stellen wat nu precies “ziek zijn” is; grenzen zijn niet altijd 

gemakkelijk te bepalen. Een kind met een temperatuur van 38,5 kan zich uitstekend voelen en 

gewoon meedoen op de groep terwijl een kind zonder verhoging, huilerig, hangerig, en/of ziek kan 

zijn. We houden daarbij ook rekening met het feit dat zieke kinderen zich toch het prettigst voelen in 

hun thuisomgeving. Als een kind zich niet lekker voelt, heeft het extra verzorging en aandacht nodig 

die we op de groep met andere kinderen onvoldoende kunnen bieden, hoe graag we ook willen. 

Zolang wij denken de verantwoording aan te kunnen, kan het kind, in overleg met de ouder, die dag bij 

de opvang blijven. In sommige gevallen wordt verzocht om het kind wél op te halen, bijvoorbeeld als 

het oplopende koorts heeft of zich ongelukkig voelt in de groep. 

 

Bij ziekte wordt altijd contact opgenomen met de ouder. Onderstaande uitgangspunten spelen mee 

om te beoordelen of een kind kan blijven of opgehaald moet worden van het kindercentrum. 

 

Uitgangspunten: 

• Voelt het kind zich prettig op de groep? 

• Kan het kind meedoen met het gewone dagritme van de opvang (kan het buiten- en 

binnenspelen)?  

• Hoeveel extra aandacht en/of verzorging heeft het kind nodig; kan dat gegeven worden en blijft er 

nog voldoende aandacht over voor de andere kinderen?  

• Is er sprake van verhoging?  

• Maakt de pedagogisch medewerker zich zorgen over de gezondheidstoestand van het kind? 

 

Wanneer het kind opgehaald is dan verwachten wij dat het kind weer naar de opvang komt wanneer 

het kind opgeknapt is. Bij het ene kind is dat al de volgende dag bij het andere kind duurt dit een paar 

dagen. Het is niet wenselijk dat de koorts verlaagd wordt door het geven van een zetpil en het kind 

alsnog naar de kinderopvang wordt gebracht. 

Ouders die het volledige beleid over hoe er omgegaan wordt wanneer het kind ziek wordt op de 

opvang willen lezen kunnen deze altijd opvragen bij de clustermanager. 
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