Huishoudelijk reglement
Teledienst

Laatst bijgewerkt op 5 juli 2021

"Thuisopvang voor zieke kinderen en/of kinderen met een handicap"
1. De thuisopvang is voorbehouden aan de kinderen die ingeschreven zijn in
kinderdagverblijf Kinderrijk en waarvan hun thuisadres minder dan 30 kilometer van
Kinderrijk verwijderd ligt, als ook voor hun broers en zussen tot de leeftijd van 12
jaar.
2. Teledienst kan men bereiken op het volgende telefoonnummer: 016/23.15.64.
Men kan er terecht voor aanvragen van 7.00 uur tot 18.15 uur.
3. Er is geen opvang op zaterdag, zon- en feestdagen en tijdens de sluitingsdagen
van het kinderdagverblijf.
4. De dagelijkse duur van de prestaties van de begeleiders mag niet meer dan 9
uren bedragen. De uurregeling wordt in gezamenlijk overleg tussen de dienst en de
ouders vastgelegd.
5. De hulpverlening bedraagt maximum 8 dagen per maand in hetzelfde gezin.
6. Bij aankomst van de begeleider en voor het vertrek van de ouders dient het kind
onderzocht te zijn door een arts. De arts dient een getuigschrift af te leveren
waarop vermeld staat dat wegens ziekte thuisopvang noodzakelijk is.
7. De begeleider staat in voor de opvang en de verzorging van het zieke kind.
Voorzie daarom de nodige tijd om haar alles duidelijk uit te leggen en haar
wegwijs te maken in huis. Vergeet haar niet op de hoogte te brengen van eventuele
huisdieren. Bij huisdieren moet er steeds de mogelijkheid zijn om deze dieren in een
aparte ruimte te plaatsen. Bezorg de begeleider de sleutel van jullie woning.
Bij het begin van de opvang wordt door de ouders een inlichtingenfiche per kind
ingevuld en ondertekend. Daarin staat vermeld welke en hoeveel medicatie er
wanneer moet toegediend worden, welke gewoontes (o.a. slapen, eten) het kindje
heeft, waar de ouders overdag te bereiken zijn en de naam en telefoonnummer van
de behandelende arts. Eventuele andere afspraken kunnen ook op deze fiche
genoteerd worden.
De begeleider mag zich met het kind enkel buitenshuis begeven als de ouders
hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geven.
8. Er is paracetamol (perdolan,…) aanwezig in huis.
Bij koorts wordt niet routinematig een koortswerend middel toegediend. Wanneer we
tijdens de thuisopvang koorts vaststellen bij een kind…
- vragen we aan de ouders bij kinderen tussen drie maanden en zes
maanden met 39 °C of meer een arts te consulteren. Als deze
kinderen koorts hebben tussen 38 °C en 39 °C vragen we bij
alarmsignalen (uitdroging, grauwe kleur, moeilijke ademhaling,

-

-

abnormaal wenen, sufheid, verwardheid, moeilijk wakker krijgen,
versneld hartritme, verlaagde bloeddruk, blauwrode puntvormige
huidbloedingen, stuipen) onmiddellijk een arts te consulteren
vragen we bij een kind ouder dan zes maanden om een arts te
consulteren
geven we enkel bij uitgesproken discomfort een dosis van een
koortswerend middel als de ouders hiertoe vooraf de schriftelijke
toelating hebben gegeven. Tekenen van discomfort zijn onder
andere verminderde eetlust, verminderde activiteit, ongemak, pijn,
huilen en/of gewijzigd slaappatroon. Het kinderdagverblijf kiest er
uitdrukkelijk voor om paracetamol toe te dienen omdat het risico op
ongewenste neveneffecten bij inname van dit geneesmiddel gering
is.
wanneer de situatie urgent is en de ouders niet bereikbaar zijn,
contacteren we zelf de 112 of de MUG. Kosten hieraan verbonden
worden door de ouders zelf betaald

Indien ouders geen toestemming geven tot het toedienen van paracetamol, kan
het kinderdagverblijf geen Teledienst (thuisopvang) verlenen.
9. Als een arts een geneesmiddel voorschrijft dat tijdens de opvanguren moet
toegediend worden, kan dit alleen als dit geneesmiddel voorzien is van een attest
van de arts of apotheker. Het attest slaat op de ziekte en/of aandoening die een
bepaald kind op een bepaald moment doormaakt. Het attest bevat volgende
informatie:
- de naam van de voorschrijver
- de naam van de apotheker (indien attest van apotheker)
- de naam van het kind
- de naam van het geneesmiddel
- de afleveringsdatum
- de dosering van het geneesmiddel
- de wijze van toediening
- de einddatum of duur van de behandeling
Medicatie zonder voorschrift verkrijgbaar wordt vergezeld door een medicatiefiche en
moet enkel door de ouders worden ingevuld en gehandtekend.
Gedurende de thuisopvang kan volgende medicatie niet worden toegediend:
- hoestsiroop
- medicatie met een onaangepaste dosering aan leeftijd en/of gewicht
- medicatie die enkel op voorschrift van een arts verkrijgbaar is en
waar het voorschrift van de arts of attest van de apotheker ontbreekt

-

medicatie die zonder voorschrift van een arts verkrijgbaar is en waar
de medicatiefiche ontbreekt

Het kinderdagverblijf behoudt zich het recht om bepaalde geneesmiddelen te
weigeren. Indien de ouder de medicatie noodzakelijk acht, zal het kinderdagverblijf
geen thuisopvang kunnen bieden.
De naam van het kind moet duidelijk op de medicatie genoteerd staan.
10. De begeleider staat in voor de bereiding van de voeding van uw kind. De
voedingsmiddelen moeten voorhanden zijn. Zij mag geen ander huishoudelijk werk
verrichten.
11. De ouders verklaren zich akkoord met alle beslissingen die genomen worden
i.v.m. hun kind tijdens hun afwezigheid (vb. dringende hulpverlening, hospitalisatie
e.a. ).
Indien één of beide ouder(s) de beroepsactiviteit thuis uitoefent, neemt de begeleider
de totale begeleidende taak op zich tijdens de opvang en begeeft de ouder(s) zich in
een andere ruimte. Verdere concrete afspraken worden gemaakt bij het begin van de
opvang en worden genoteerd op de inlichtingenfiche.
12. De begeleiders zijn gedekt voor burgerlijke aansprakelijkheid en
arbeidsongevallen. De schade toegebracht door de verzorgde kinderen wordt niet
vergoed door deze verzekering. De ouders verklaren zich akkoord deze schade te
vergoeden.
13. De vergoeding van de begeleider wordt door de ouders aan het kinderdagverblijf
betaald na ontvangst van de afrekening.
14. De dagprijs wordt berekend volgens het officiële barema van Kind en Gezin: dit
is de dagprijs die u normaal aan het kinderdagverblijf dient te betalen, verhoogd met
een bedrag van € 1,24 administratiekosten per dag en een kilometervergoeding
van € 0,3707 per kilometer. Het aantal kilometers dat aangerekend wordt, is de
afstand van het kinderdagverblijf tot bij het zieke kind thuis en terug.
Wanneer 5 uren of minder per dag wordt gepresteerd door de begeleider, wordt een
halve dag aangerekend. Men betaalt dan 60 % van de dagprijs, vermeerderd met de
administratiekosten en de kilometervergoeding.
15. Wanneer u de aanvraag wilt annuleren dient dit te gebeuren op de dag voor
de thuisopvang plaatsvindt en dit vóór 18.15 uur op het nummer 016/23.15.64.
Indien u niet verwittigt, kan een forfait aangerekend worden van 50 % van de
dagprijs.

16. De begeleider kan zich met eigen vervoer of openbaar vervoer verplaatsen.
Eventueel wordt ze door de ouders afgehaald en terug thuis gebracht.
17. Teneinde de hulpverlening optimaal te laten verlopen, voorziet de thuisopvang
een formulier dat dagelijks door de begeleider wordt ingevuld. Het omvat het verloop
van de dag met o.a. de toegediende geneesmiddelen, aantal uren geslapen, de
lichaamstemperatuur, e.d.
Het uur van aankomst en vertrek en de afstand in kilometers worden eveneens
vermeld. Het formulier wordt door de ouders ondertekend.
Met alle vragen kan u terecht bij de coördinator van de Teledienst, Hanne Van
Eyken. (016/23.15.64).

