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Inleiding 

In dit document kunt u lezen hoe we op de behandelgroepen binnen Pento omgaan met 

hygiëne, infectiepreventie en (chronisch) zieke kinderen. Het kan zijn dat uw kind een 

aandoening of (chronische) ziekte heeft waarbij extra oplettendheid of toedienen van 

medicijnen nodig is.  We beschrijven wat wij in dat geval kunnen betekenen voor uw kind 

en welke regels we hanteren. 

 

Infectiepreventie 

Kinderen vormen een kwetsbare groep. Preventie van infectieziekten is daarom van groot 

belang. Hygiëne maatregelen spelen daarin een grote rol. Pento volgt daarin de richtlijnen 

van het RIVM voor de kinderopvang. Deze staan toegankelijk beschreven in de app Kiddi 

van het RIVM. Deze is gratis te downloaden in de Apple store (Apple) en Play Store 

(Android). 

 

Is uw kind ziek? 

Onder ‘ziek zijn’ verstaan wij:  

• het kind heeft een temperatuur van 38,5 °C of hoger en/of;  

• het kind voelt zich niet lekker: het is huilerig, hangerig, vertoont tekenen van  

pijn, heeft geen eetlust.  

In deze gevallen kan het kind niet naar de behandelgroep komen.  Wilt u dit (ruim) voor 

aanvang van de behandelgroep aan ons doorgeven?  

 

Besmettelijke aandoeningen en ziektes 

Pento hanteert de richtlijnen van het RIVM (rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 

als het gaat over het toelaten of weren van kinderen met een besmettelijke 

ziekte/aandoening van de behandelgroep. Deze richtlijnen kunt u zelf inzien via de app 

Kiddi van het RIVM. Hierin staat per infectieziekte beschreven of het kind van de 

behandelgroep geweerd moet worden i.v.m. besmetting van anderen.  

U kunt ook contact opnemen met de behandelgroep om te bespreken of uw kind naar de 

groep kan komen.  

 

Allergieën 

Als uw kind een allergie/intolerantie heeft willen wij dat graag weten. Met name als het 

gaat om een allergie/intolerantie voor voedsel of materialen die we gebruiken. U kunt de 

allergie/intolerantie van uw kind bespreken met de groepsleiding. Zij maken dan een 

aantekening hierover in het dossier van uw kind, zodat we er rekening mee kunnen 

houden. 

 

Chronische ziekten en aandoeningen 



 

Als een kind een chronische aandoening of ziekte heeft waardoor veel extra aandacht en 

zorg van de medewerkers op de groep nodig is, zal Pento in overleg met U beoordelen of 

deze vereiste extra zorg gegeven kan worden.  Het kan zijn dat er bij de verzorging van het 

kind medische of zorghandelingen nodig zijn. We onderscheiden daarbij twee soorten 

handelingen: 

1. Voorbehouden medische handelingen en risicovolle handelingen 

Voorbehouden medische handelingen zijn medische handelingen die alleen door 

gekwalificeerde beroepsbeoefenaren mogen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld het 

geven van medicijnen door middel van een injectie of infuus. Deze handelingen mogen 

van de wet niet gedaan worden door onze medewerkers. Als dit nodig is bij een kind, 

moet de ouder of een gekwalificeerder beroepsbeoefenaar, zoals een 

wijkverpleegkundige, dit doen. 

 

2. Zorghandelingen die uitleg van ouders vragen 

Onder ‘zorghandelingen die uitleg van ouders vragen’ vallen eenvoudige 

zorghandelingen die zeer zorgvuldig moeten worden uitgevoerd en die nadere uitleg 

vragen. Bijvoorbeeld verneveling of het geven van een zetpil. Wanneer dit nodig is bij 

uw kind, vult u een apart formulier in: “Bekwaamheidsverklaring voor het uitvoeren van 

zorghandelingen” Met dit formulier geeft u toestemming om een medewerker van 

Pento de zorghandeling te laten doen. Het formulier komt in het dossier van uw kind. 

Na elke zorghandeling komt er een aantekening in het dossier van uw kind. Er staat 

beschreven wie de handeling heeft gedaan en wanneer. 

 

Medicijnen toedienen 

U kunt onze medewerkers vragen om uw kind medicijnen toe te dienen. In dit geval is het 

belangrijk dat u een “Overeenkomst Toedienen Medicijnen’’ invult en ondertekent. Op dit 

formulier staat welk medicijn, op welke tijden, in welke hoeveelheid en op welke wijze het 

medicijn toegediend moet worden. Medicijnen worden alleen toegediend wanneer: 

• het medicijn in de originele verpakking met gebruiksaanwijzing zit;  

• de gebruiksaanwijzing te controleren is;  

• het medicijn is voorgeschreven door een arts; 

• de houdbaarheidsdatum nog niet is overschreden;  

• het medicijn eerder thuis aan het kind gegeven is.  

 

 


