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Stappenplan: aanpak van koorts in de groepsopvang.    
 

1. Je kind vertoont tekenen van koorts. 

 

2. De kinderbegeleider meet de temperatuur van je kind, bij voorkeur met een digitale thermometer.  

Bij kinderen onder de 3 jaar doen we via de anus, bij kinderen ouder dan 3 jaar via de mond, oor of onder de oksel. 

 

3. Indien de temperatuur hoger dan 38 °C is, dan heeft je kind koorts. De leeftijd en temperatuur van je kind bepalen hoe wij nu verder dient te 

handelen! 

 

Je kind is jonger dan 3 maanden  Je kind is tussen de 3 en 6 maanden oud Je kind is ouder dan 6 maanden 

Je kind heeft een temperatuur van 38° C of meer  

 

De verantwoordelijke/kinderbegeleider 

contacteert altijd direct de ouders,  met de vraag 

het kind te komen afhalen. Als de ouders het kind 

niet kunnen komen afhalen of niet bereikbaar zijn, 

contacteert de verantwoordelijke de 

instellingsarts dr. Lamon of  bij hoogdringendheid 

de hulpdiensten! 

 

De kinderbegeleider noteert  steeds de 

observaties en vermeld hierbij duidelijk het uur 

Je kind heeft 38° C of meer, maar minder dan 39° C 

 

De kinderbegeleider volgt de algemene toestand van het kind 

nauwkeurig op (ook tijdens de slaap) en is alert voor eventuele 

alarmsignalen. 

 

De kinderbegeleider brengt de verantwoordelijke op de hoogte 

en de verantwoordelijke en/of kinderbegeleider tel naar de 

ouders. 

 

Zijn er geen alarmsignalen, maar ziet de kinderbegeleider dat 

het kind als gevolg van de koorts (minder dan 39° C) zich niet 

Je kind heeft 38° C of meer.  

 

De kinderbegeleier volgt de algemene toestand van het kind 

nauwkeurig op (ook tijdens de slaap) en is alert voor eventuele 

alarmsignalen.  

 

Zijn er geen alarmsignalen, maar blijkt uit de observaties duidelijk  

dat het kind zich niet goed voelt, dan mag de kinderbegeleider 

eenmalig, in overleg met de verantwoordelijke en de ouders, één 

dosis Paracetamol geven in de vorm van een siroop.   
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van de dag, de temperatuur en de activiteit of 

algemene toestand van het kind in het heen-en 

weer-boekje van het kind. 

 

 

 

 

goed voelt, dan mag  eenmalig, in overleg met de 

verantwoordelijke en de ouders, één dosis van een 

Paracetamol geven worden in de vorm van een siroop. De 

correcte dosis is heel belangrijk! 

 

Je kind heeft 39° C of meer  

De kinderbegeleider contacteert de verantwoordelijke en deze 

contacteert altijd direct de ouder met de vraag onmiddellijk 

het kind te komen afhalen. Zijn de ouders niet bereikbaar, dan 

contacteert de verantwoordelijke de instellingsarts dr. Lamon  

of bij hoogdringendheid de hulpdiensten! 

Bij een kind dat wel alarmsignalen* vertoont vraagt de 

verantwoordelijke aan de ouders om het kind  te komen halen. Als 

de ouders het kind niet kunnen komen afhalen of niet bereikbaar 

zijn, contacteert de verantwoordelijke de instellingsarts dr. Lamon 

of bij hoogdringendheid de hulpdiensten! 

 

 De kinderbegeleider noteert steeds de  observaties en vermeld 

hierbij duidelijk het uur van de dag, de temperatuur en de 

activiteit of algemene toestand van het kind in het heen-en-

weerboekje van het kind. 

 

De kinderbegeleider noteert steeds de observaties en vermeld 

hierbij duidelijk het uur van de dag, de temperatuur en de 

activiteit of algemene toestand van het kind in het heen-en-

weerboekje van het kind. 
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Welke zijn nu die alarmsignalen en hoe zie je dit:  

Alarmsignaal Hoe te zien? 

Uitdroging Ingevallen fontanel, minder urineproductie, 

droge slijmvliezen, herhaaldelijk braken en/of 

diaree 

Verminderde 

huiddoorbloeding 

Grauwe of bleke kleur 

Minder goede ademhaling Kreunen, snel, oppervlakkig of moeilijk ademen 

Abnormaal wenen Hoog of zwak wenen 

Sufheid, verwardheid, 

moeilijk wakker krijgen 

 

Versneld hartritme  

Verlaagde bloeddruk  

Stuipen  

 

 

 


