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Wanneer een kind gebracht wordt en toch ziek is, zal de PM-er met desbetreffende ouders in gesprek 
gaan om ouders ertoe te bewegen hun kind niet te brengen. Het gaat om het belang van het kind en 

de uiteindelijke (opvoedings-)verantwoordelijkheid, maar ook om onze verantwoordelijkheid als 

organisatie. Wanneer een kind ziek wordt tijdens het verblijf op de Kinderopvang, brengt de PM-er de 
ouders daarvan op de hoogte. In de meeste gevallen komen de ouders op grond van het contact hun 

kind zo spoedig mogelijk ophalen. Indien de ouders niet bereikbaar zijn, wordt het door ouders 
opgegeven noodadres benaderd.   

 

Richtlijnen bij ongevallen:  Een lijst met belangrijke nummers hangt zichtbaar bij de telefoon.  
De belangrijke nummers zijn:   

• Het alarmnummer 024-112  (je krijgt rechtstreeks de meldkamer van Nijmegen)  
• Huisarts in de buurt van het kinderdagverblijf  

• Taxibedrijf   
• Telefoonnummer leidinggevenden Villa Kakelbont   

 

Een kind is ziek en heeft verhoging 
     1. Bel de ouders en overleg over het geven van paracetamol 

     2. Laat het kind slapen 
     3. Neem na het slapen de temperatuur weer op 

     4. Bij verder verhoging ouders bellen om kind op te halen 

 
En kind is ziek, heeft verhoging en reageert niet alert 

     1. Bel de ouders om het kind op te halen 
     2. Overleg met de ouders over het maken van een afspraak bij de huisarts  

     3. Bij een niet pluisgevoel (zeker wanneer een kind niet alert is) en een lange  
         aanrijdtijd van de ouders (langer dan een half uur) dan bellen naar  

         huisartsenpraktijk St. Jacobslaan (BHH) 024-3550810.  

          Bel je tussen half 1 en 1 uur dan een extra 1 drukken voor spoed. 
 

Een kind valt en blijft stil op de grond liggen 
1. LAAT HET KIND LIGGEN EN TIL HET KIND NIET OP 

2. Laat iemand met een EHBO diploma naar het kind kijken 

3. Ademt het kind niet ga dan met 2 personen reanimeren 
4. Laat een 3e persoon 112 bellen 

5. Laat een achterblijver de ouders inlichten 
 

Een kind valt , blijft liggen maar huilt wel 

1. LAAT HET KIND LIGGEN EN TIL HET KIND NIET OP 
2. Laat iemand met een EHBO diploma naar het kind kijken 

3. Probeer het kind te troosten 
4. Vindt de EHBO’er het niet verantwoord het kind op te tillen, zorg dan dat iemand  112 belt 

5. Laat een achterblijver de ouders inlichten 
 

Een kind valt en heeft zich ernstig bezeerd, maar probeert op te staan 

1. Laat het kind eerst blijven zitten 
2. Laat iemand met een EHBO diploma naar het kind kijken 

3. Probeer het kind te troosten 



Protocol Ziek zijn en noodsituatie 052019 

 

4. Vindt de EHBO’er dat er naar het kind gekeken moet worden bel dan Huisartsenpraktijk St. 

Jacobslaan (BHH),  ga hier met z’n tweeën naar toe, laat de één rijden en laat de ander met 
het kind achterin op schoot zitten 

5. Probeer een veiligheidsgordel om jullie beiden heen vast te maken 
6. Bel ook bij ernstig bloedende wonden eerst naar Huisartsenpraktijk St. Jacobslaan (BHH) en 

ga er dan heen (ook bij twijfel eerst bellen!) 

7. Neem contact op met Toos, als zij niet aanwezig is op de Villa, en dan met Jolanda 
8. Laat een achterblijver de ouders inlichten 

9. Wanneer twee PM’ers naar de Eerste hulp zijn kijk dan wie er op de groepen achterblijven en 
neem contact op met één van de PM’ers die op dat moment niet werken en vraag of ze 

kunnen komen werken 
 

Een kind valt, huilt maar staat gelijk weer op 

1. Troost het kind en kijk wat er aan de hand is 
2. Wanneer er een wondje is maak dit dan schoon en plak er een pleister op 

3. Gebruik bij een zwelling een ice-pack 
4. Tip: geef bij een tand door de lip het kind een klein schepje suiker, het bloeden stopt hierdoor 

en door de zoete smaak van de suiker wordt het kind vaak rustig 

 


