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Protocol zieke kinderen en medicijnverstrekking 
 
Zieke kinderen bij de gastouder 
Een gastouder is normaliter niet berekend op de opvang van zieke kinderen. Ziekte is echter een 
rekbaar begrip waardoor soms discussies ontstaan of een kind met ziekteverschijnselen wel naar de 
gastouder mag of thuis moet blijven. Bij de beslissing hierover zijn twee aspecten bepalend, namelijk 
het welbevinden van het zieke kind zelf en de gezondheid van de andere kinderen van de groep. Ook 
de belasting voor de gastouder zelf dient in de overweging meegenomen te worden.  
De verantwoording op het gebied van zieke kinderen blijft te allen tijde bij de ouders/ verzorgers 
liggen.  
 
Registratiegegevens 
Om de kinderen goed te kunnen begeleiden en bij eventuele calamiteiten verantwoord te kunnen 
handelen wordt op de afsprakenlijst de volgende informatie geregistreerd t.a.v. de medische 
achtergrond van het kind: 

• Naam kind; 

• Naam ouders; 

• Adres en telefoonnummer; 

• Tenminste twee nummers voor in geval van nood; 

• Adres en telefoonnummer huisarts; 

• Bijzondere medische gegevens (bijv. verhoogd risico bij infectieziekten i.v.m. chronische 
ziekten of een stoornis in de afweer); 

• Medicijngebruik; 

• Eventuele allergieën; 

• Eventueel dieet; 

•  

• Met de ondertekening van de afsprakenlijst geven ouders aan dat zij op de hoogte zijn van al 
het geldende beleid waaronder het beleid ten aanzien van zieke kinderen. 

Bij de evaluatiegesprekken wordt steeds gecontroleerd of de gegevens nog kloppen en aan 
ouders/verzorgers wordt gevraagd eventuele wijzigingen of aanvullingen tussentijds door te geven. 
 
Tijdens het opvang kunnen zich medische omstandigheden voordoen, waarover de gastouder contact 
opneemt met de ouders zonder dat deze omstandigheden direct aanleiding zijn om het kind op te 
halen. In overleg met de ouders zal dan een gedragslijn bepaald worden. Daarbij wordt de toestand 
van het kind, de mogelijkheden van de ouders en de samenstelling van de groep in ogenschouw 
genomen. 
 
De volgende omstandigheden zijn in ieder geval aanleiding om met de ouders te overleggen: 

• Als het kind koorts heeft vanaf 38 graden 
Bij koorts wordt in alle gevallen contact opgenomen met de ouders. Alleen koorts, tot 38,5 graden, 
hoeft geen directe aanleiding te zijn om het kind te komen halen, mits de groep verdere opvang 
toe laat en het kind geen verdere ziekteverschijnselen vertoont. Bij blijvende koorts moet men het 
kind verder thuis houden totdat de koorts afgenomen is. Bij baby’s ligt de situatie wat 
genuanceerder. Als bekend is dat de baby tandjes krijgt of net een inenting heeft gehad is alleen 
koorts over het algemeen geen aanleiding om direct met de ouders contact op te nemen. De baby 
zal goed in de gaten gehouden worden en als andere verschijnselen zich voordoen, zal alsnog 
met de ouders overlegd worden. De baby kan de gastouder blijven bezoeken. 

• Bij plotselinge ernstige uitslag 
Als bij een kind zonder bekende oorzaak ernstige uitslag optreedt zullen de ouders geïnformeerd 
worden. In de meeste gevallen kan het kind zonder verdere verschijnselen de opvang blijven 
bezoeken. Wel wordt de ouders aangeraden om contact op te nemen met de huisarts. 

• Bij niet drinken (vooral bij baby’s) 
Doordat, vooral bij baby’s, het gevaar van uitdroging reëel is zal, als een baby niet drinkt, contact 
opgenomen worden met de ouders. Het niet drinken kan aanleiding zijn om de baby op te laten 
halen als, naar het idee van de gastouder (na overleg met de ouders), de toestand van het kind 
daar om vraagt. 
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Bij oudere kinderen zullen de ouders wel geïnformeerd worden maar hoeft het niet drinken over 
het algemeen geen aanleiding te zijn om het kind op te laten halen. 

• Bij apathisch gedrag 
Als een kind plotseling zeer teruggetrokken en apathisch gedrag vertoond zal in de meeste 
gevallen overlegd worden met de ouders. Als verder geen symptomen zijn, is bij peuters of oudere 
kinderen meestal niet nodig om het kind op te laten halen. Bij baby’s kan apathisch gedrag, zeker 
in combinatie met niet eten of drinken, wel aanleiding zijn om een kind te laten halen. 

• Bij verwondingen 
Bij kleine verwondingen zal de gastouder volgens de EHBO-richtlijnen handelen. Ouders zullen 
daar bij het halen over geïnformeerd worden. 
Bij ernstiger verwondingen zal passende actie ondernomen worden en zullen de ouders (zo 
spoedig mogelijk) geïnformeerd worden.  

• Bij plotselinge ernstige gedragsverandering 
Als het gedrag van het kind het functioneren in de groep ernstig belemmerd zal overlegd worden 
met de ouders. Ook als vermoed wordt dat het gedrag een symptoom is van ziekte of 
omstandigheden zal direct of bij het halen overleg met de ouders plaats vinden. 

• Bij een bezoek aan een huisarts 
Als met het kind de eigen huisarts of de aan de instelling verbonden huisarts bezocht moet 
worden zullen de ouders daarover, indien mogelijk, vooraf geïnformeerd worden. Afhankelijk van 
de aanleiding  van het bezoek zullen in overleg verdere stappen besproken worden.  

 

• Bij extreem huilen 
Als het kind onverwacht erg en lang huilt zal contact opgenomen worden met de ouders. Heeft het 
kind in de loop van de dag verschillende huilperiodes gehad dan wordt dat aan de ouders gemeld 
bij het ophalen. 

• Bij herhaald overgeven of meerdere keren diarree. 
Als een kind 2 of meer keer heeft overgegeven of diarree heeft gehad, zal overlegd worden met 
de ouders/verzorgers over de verdere aanpak. 

Doen één of meerdere van bovengenoemde ziekteverschijnselen zich voor: 

• als het kind ziek gebracht wordt, dan heeft een gastouder in principe het recht te weigeren het 
kind op te vangen. 

• als de gastouder in de loop van de dag van mening is dat het kind te ziek is om bij te blijven, dan 
dient de ouder het kind zo spoedig mogelijk op te halen. Ook kan door de ouders geregeld worden 
dat het kind (door een bij de gastouder bekende persoon) wordt opgehaald. 

 
Het is de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers van het zieke kind om te zorgen dat het kind 
op verzoek van de gastouder z.s.m. opgehaald wordt. Dit geldt uiteraard niet in spoedeisende 
situaties waarbij een arts moet worden geraadpleegd en er op dat moment onvoldoende tijd is de 
ouders direct te waarschuwen of te laten komen. 
 
Ouders moeten besmettelijke ziekten van hun kind melden bij de gastouder. De gastouder overlegt zo 
nodig met de GGD. De GGD wint met toestemming van de ouders eventueel informatie in bij de 
huisarts. De GGD adviseert maatregelen afhankelijk van de ziekte: 

• Zieke kind niet toelaten vanwege risico voor overige kinderen. 

• Zieke kind behandelen om verspreiding van de ziekte tegen te gaan. 

• Ouders van andere kinderen informeren over de ziekte, zodat zij alert kunnen zijn op 
verschijnselen. 

• Overige kinderen uit voorzorg medicijnen geven of vaccineren  
Vaak zijn geen bijzondere maatregelen noodzakelijk. 
 
Personen met een verhoogd risico 
Omdat bij gastouders regelmatig besmettelijke ziekten voorkomen, is het goed om te weten of in de 
groep kinderen zijn die extra risico lopen om ernstig ziek te worden als zij een infectie oplopen. Dit kan 
het geval zijn bij bepaalde ernstige chronische ziektes of bij een stoornis in de afweer. Per kind 
worden dergelijke medische bijzonderheden vastgelegd. Ouders kunnen dan gewaarschuwd worden 
als er infectieziekten geconstateerd worden die voor hun kind een bijzonder risico geven. Zij kunnen 
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dan in overleg met de behandelend kinderarts eventueel voorzorgsmaatregelen nemen of hun kind 
tijdelijk thuis houden.  
 
Risico’s voor volwassenen 
Er zijn enkele infectieziekten die bij volwassenen een verhoogd risico geven. Bij zwangere vrouwen 
kan met name rode hond, waterpokken en de vijfde ziekte de kans op een miskraam of aangeboren 
afwijkingen bij het kind vergroten. Voor mannen kan de bof een gezondheidsrisico zijn. Ook mensen 
met een verminderde afweer kunnen een verhoogd risico hebben bij bepaalde ziekten. 
Voor deze ziektes geldt dat als je de infectie hebt dorgemaakt je er de rest van je leven tegen 
beschermd bent. Er is dan dus ook geen risico meer voor de zwangerschap. 
Als een verdenking van een van de genoemde ziektes zich voordoet bij de gastouder kan zij met de 
GGD overleggen over het verdere beleid. 
 
Ziekmelding 
Wanneer uw kind niet bij de gastouder kan komen wegens ziekte dient dit telefonisch doorgegeven te 
worden met opgave van de ziekte. 
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Medicijnverstrekking door gastouders 
 
Tijdens de opvang kan het gebeuren dat een kind ziek wordt. Ook kan het zijn dat ouders de 
gastouder verzoeken om medicijnen toe te dienen.  
De gastouder beschikt over een geregistreerd en geldig EHBO-certificaat. 
 
In deze werkinstructie zijn 5 situaties beschreven: 
1. Het kind wordt ziek bij de gastouder 
2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 
3. Medische handelingen 
4. Hoe te handelen bij een calamiteit t.g.v. het toedienen van medicijnen aan een kind 
5. Het Registratieformulier Ongevallen  
 
 
1. Het kind wordt ziek bij de gastouder 
Een kind dat ziek is, is in een rustige omgeving het beste af. Een ziek kind kan niet de aandacht 
krijgen die het nodig heeft, zonder dat dit ten koste gaat van  het gastgezin.  Daarnaast dient de 
gastouder te voorkomen dat andere kinderen besmet raken in geval van een besmettelijke ziekte.  
 
Als een kind overdag ziek wordt, worden de ouders op de hoogte gebracht.         
Zolang de gastouder denkt de verantwoording aan te kunnen, zal het zieke kind, in overleg met de 
ouder, die dag bij de gastouder blijven. In zijn algemeenheid, is de gastouder niet deskundig om een 
juiste diagnose te stellen, voor wat betreft het al of niet geven van een paracetamol. De gastouder 
moet hiervoor dus altijd toestemming van de ouder vragen. 
 
In de volgende gevallen adviseren wij de ouder het zieke kind meteen op te halen:  

• Bij hoge koorts 

• Wanneer het kind zich niet meer kan handhaven in het gastgezin 

• Bij toename van pijn 

• Bij verandering van houding( bijv. in elkaar krimpen) 

• Bij verandering van de huid ( bijv. erg bleke of hoogrode kleur) 

• Verandering van gedrag ( bijv. onrust, afnemen van alertheid) 
 
Wanneer de gastouder de ouder niet kan bereiken of wanneer de situatie er om vraagt, kan de 
gastouder direct contact opnemen met de huisarts van het kind.  
In noodgevallen belt de gastouder met de alarmcentrale via telefoonnummer 112. 
 
Uiteraard informeert de ouder de gastouder altijd volledig over de gezondheid  van het kind (allergieën 
e.d.). Ook wanneer een kind gevaccineerd is, wordt de gastouder  hiervan op de hoogte gesteld.  
 
Bereikbaarheid 
Het is belangrijk dat de ouder zorgt dat de gastouders altijd in het bezit zijn van de juiste 
telefoonnummers, van de ouder(s) en van de huisarts 
 
Algemene voorzorgsmaatregelen en hygiëneregels bij ziekte zijn terug te vinden in de werkinstructie  
veiligheid en gezondheid voor gastouders.  
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2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 
 
Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal malen per 
dag moeten gebruiken, dus ook tijdens de opvanguren. Zoals bijvoorbeeld pufjes voor astma, 
antibiotica of zetpillen bij toevallen. Ouders vragen dan de gastouder om deze middelen te 
verstrekken. In deze situatie is de toestemming van de ouders gegeven. 
 
Pijnstillers of koortsverlagende medicijnen worden alleen op doktersadvies verstrekt.  
 
Deze toestemming moet schriftelijk worden vastgelegd omdat het niet altijd om eenvoudige middelen 
gaat, maar ook om middelen die bij onjuist gebruik tot schade van de gezondheid van het kind kunnen 
leiden. 
Voor de schriftelijke toestemming wordt het formulier gebruik medicijnen gastouder gebruikt. 
 
Enkele praktische adviezen: 

• Gebruik alleen medicijnen die thuis al eerder gebruikt zijn. 

• Neem de medicijn alleen in ontvangst wanneer ze in de originele verpakking zitten en 
uitgeschreven zijn op naam van het betreffende kind. 

• Lees goed de bijsluiter zodat u op de hoogte bent van eventuele bijwerkingen van de medicijn. 

• Noteer per keer, op het formulier gebruik medicijnen gastouder dat u de betreffende 
medicijnen aan het betreffende kind gegeven heeft. 

• Bewaar medicijnen zo nodig in de koelkast. 

• Controleer de houdbaarheidsdatum van het medicijn voor toediening.  
 
 
Mocht de situatie zich voordoen dat een kind niet goed op een medicijn reageert of dat er onverhoopt 
toch een fout gemaakt wordt bij de toediening van een  medicijn, bel dan direct met de huisarts of 
specialist in het ziekenhuis. Bel bij een ernstige situatie direct het landelijke alarmnummer 112. Zorg in 
alle gevallen dat u alle relevant gegevens bij de hand hebt, zoals naam,   
geboortedatum, adres, huisarts en/of specialist van het kind, de medicijn, dat is toegediend, welke 
reacties het kind vertoond ( eventueel welke fout is gemaakt). 
 
3. Medische handelingen 
In hoog uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan een gastouder  vragen om handelingen te 
verrichten die vallen onder medisch handelen. Te denken valt daarbij aan het geven van 
sondevoeding of het meten van de bloedsuikerspiegel bij suikerpatiënten door middel van een 
vingerprikje. Dit zijn handelingen volgens de wet alleen door erkend opgeleide beroepsbeoefenaren  
zoals artsen en verpleegkundigen mogen worden uitgevoerd. Deze voorbehouden handelingen zijn in 
de wet omschreven omdat ze schade aan de patiënt kunnen toebrengen  wanneer ze niet deskundig 
worden uitgevoerd. In principe mogen deze handelingen niet worden uitgevoerd door gastouders. In 
zeer speciale gevallen kan hierop een uitzondering worden gemaakt in overleg met het 
gastouderbureau en de huisarts van het kind.Voorwaarde is wel dat hij/ zij geregistreerd is in het 
Bigregister (met andere woorden: bevoegd is) en dat hij/ zij bekwaam is om de gewenste 
voorbehouden handelingen te verrichten. Bovendien moet er een schriftelijke opdracht van een arts 
zijn (die altijd telefonisch bereikbaar moet zijn in geval zich een calamiteit zou kunnen voordoen). Een 
verklaring van bekwaamheid van alleen de betrokkene volstaat niet. (Bevoegd is niet hetzelfde als 
bekwaam!) 
 
 

 
4. Hoe te handelen bij een calamiteit t.g.v. het toedienen van medicijnen aan een kind 

• Laat het kind niet alleen. Probeer rustig te blijven. Observeer het kind goed en probeer het gerust 
te stellen. 

• Waarschuw en volwassene voor bijstand ( of laat een van de kinderen even een volwassene 
ophalen, waarbij u duidelijk instrueert wat het kind tegen de volwassene moet zeggen) 

• Bel direct de huisarts en/of de specialist van het kind 

• Bel bij een ernstige situatie direct het landelijke alarmnummer 112 

• Geef door naar aanleiding van welk medicijn of “medische “handeling de calamiteit zich heeft 
voorgedaan ( eventueel welke fout is gemaakt) 
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• Zorg ervoor dat u alle relevante gegevens bij de hand hebt, of laat ze direct door iemand 
opzoeken, zoals: 
o naam van het kind 
o geboortedatum 
o adres 
o telefoonnummer van ouders en/of andere door de ouders aangewezen persoon 
o naam en telefoonnummer van huisarts/specialist 
o ziektebeeld waarvoor de medicijnen of medische handelingen nodig zijn 

 

• Bel de ouders (bij geen gehoor een andere door de ouders aangewezen persoon): 
o leg duidelijk uit wat er gebeurd is 
o vertel, indien bekend, wat de arts heeft gedaan / gezegd 
o in geval van opname, geef door naar welk ziekenhuis het kind is gegaan                               

 
 

5. Het registratieformulier ongevallen  
Door middel van de Risico-inventarisatie zijn reeds alle mogelijk gevaarlijke plaatsen in kaart gebracht. 
Het registreren van ongevallen kan andere oorzaken van ongevallen duidelijk maken. Het 
registratieformulier is bedoeld voor het beschrijven van een ongeval waarbij een kind dat de gastouder 
bezoekt lichamelijk letsel oploopt. Voorbeelden van ongevallen zijn: breuken, flinke schaaf/ snijwond, 
tand  door lip, hevige bloedneus, verbranding, bekneld raken, vergiftiging, weglopen, et cetera. 
 
 
Wie vult het formulier in? 
De gastouder heeft de formulieren in huis en registreert. Ingevulde formulieren worden ingeleverd bij 
de bemiddelingsmedewerker.  
 
De bemiddelingsmedewerker bespreekt het formulier met de gastouder en maakt afspraken over het 
terugkoppelen van de ongevallen naar de vraagouder. 
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Formulier gebruik medicijnen  

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

 van (naam kind)     : ……………………………………………………………. 

toestemming om zijn/haar kind tijdens het verblijf de gastouder  (naam) 

………………………………………….   

 het hierna genoemde geneesmiddel toe te dienen.  

 
2. Naam geneesmiddel   : ……………………………………………………………. 

 Is voorzien van originele verpakking  : ja  / nee 

 Is voorzien van bijsluiter   : ja  / nee    

 
3. De eerste toediening heeft plaatsgevonden op: ………. - ………. - ………… 

      door ouder(s)/verzorger(s) 
 
4. Het geneesmiddel wordt verstrekt op voorschrift van: 

� behandelend arts 

� apotheek 

� op aanwijzing van ouder/verzorger zelf 
 
5. Beschrijving van de ziekte of aandoening 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

............................................................................................................................................................ 

 

6. Het geneesmiddel dient te worden verstrekt 

  van (begindatum)                 

 : ……………………………………………………………. 

  tot (einddatum)                 : ……………………………………………………………. 

 

7. Dosering             : ……………………………………………………………. 

 

8. Tijdstip  

 

 
        

             

  

 Bijzondere aanwijzingen (bijvoorbeeld: zo nodig, tijdstip, uur voor/na de maaltijd, niet met 
melkproducten geven, zittend op schoot, liggend, staand) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

............................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

............................................................................................................................................................ 

Uur    8   9  10  11  12   13  14  15  16  17  18 
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9. Wijze van toediening (bijvoorbeeld: via mond, neus, oor, oog, huid, anaal, anders)               

……………………………………………………………………………………………………………….....

............................................................................................................................................................ 

 

10. Het geneesmiddel dient bewaard te worden op de volgende plaats (koelkast of andere plaats): 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 
11. Het geneesmiddel is houdbaar tot en met  : ……………………………………………………………. 
 
 
 
Ik besef dat ik te allen tijde zelf verantwoordelijk ben voor het medicijngebruik van mijn kind. 
 
Handtekening ouder/verzorger   : ……………………………………………………………. 

Plaats en datum    : ……………………………………………………………. 

Naam gastouder    : ……………………………………………………………. 

Handtekening gastouder   : ……………………………………………………………. 

 
Herhaling zelfde medicijn    
Datum      : ……………………………………………………………. 

Handtekening ouder/ verzorger   : ……………………………………………………………. 

 

 
In te vullen door gastouder direct na moment van toedienen medicijn.  
 
Wijze van toediening: 
 

Datum Tijdstip Naam toediener Paraaf Eventuele bijzonderheden 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 


