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Beste ouders, 
 
Deze brief is bedoeld als leidraad voor u en onze onthaalouders, om na te gaan wanneer 
een kind te ziek is om opgevangen te worden. 
 
Wanneer mag de onthaalouder de opvang weigeren: 

 Het kind is te ziek om aan de normale activiteiten deel te nemen. 

 Het zieke kind vraagt te veel aandacht en zorg, wat niet te combineren is met de zorg 
voor de andere aanwezige kinderen.  

 Het kind heeft één of meerdere van volgende symptomen: 
o Diarree: bloederige ontlasting of gedurende de laatste 24u, 3 of meer waterige 

ontlastingen 
o Braken: minstens 2x braken in de laatste 24u (tenzij geen gevaar voor 

uitdroging en geen besmettelijke ziekte) 
o Bloedbraken 
o Ademhalingsmoeilijkheden of ademnood 
o Koorts (+38.2°C): koorts (kan samengaan met keelpijn, braken, diarree, 
o oorpijn, prikkelbaarheid, verwardheid of rode huiduitslag) 
o Huiduitslag in combinatie met koorts of een verandering in het gedrag. 

 

 Het kind heeft een besmettelijke ziekte waarbij het kind zelf of de andere aanwezige 
kinderen een risico lopen. Wanneer de (huis)arts een van volgende diagnoses stelt, 
mag het kind niet door de onthaalouder opgevangen worden: 

Bof, diarree (E.coli, Salmonella, Shigella of Gardia Lamblia), difterie of kroep, 
hepatitis A, acute hepatitis B, hersenvliesontsteking, kinderverlamming, 
kinkhoest, krentenbaard of impetigo, luizen, mazelen, rode hond, roodvonk, 
schurft, tuberculose of waterpokken. 

 
U kan contact opnemen met de dienst om na te gaan wanneer uw kind opnieuw bij de onthaalouder 
terecht kan. De onthaalouder kan een bewijs vragen van de huisarts dat het kind opnieuw 
opgevangen mag worden. 
 
Als u moet gaan werken wanneer uw kind ziek is, en u kan geen oplossing vinden in familie- of 
vriendenkring, dan kan u vaak bij één van volgende instanties terecht: 
 
Dienst voor Opvanggezinnen Wilrijk vzw 
Bist 1, 2610 Wilrijk 
telefoon: 03338.53.89 - fax: 03/338.53.07 
E-mail: opvangdienst.wilrijk@stad.antwerpen.be 
Ondernemingsnummer 415 692 213 
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Opvangdienst Christelijke Mutualiteit 

 Professionele thuisopvang zieke kinderen 

 Leden Christelijke mutualiteit 

 Kinderen tot 12 jaar 

 Een medisch attest is vereist. 

 Informatie en aanvragen (24/24) dienst thuisopvang zieke kinderen: 03/221.93.31 
 
 
 
Opvangdienst Socialistische Mutualiteit 

 Professionele thuisopvang zieke kinderen 

 Leden en niet-leden Socialistische mutualiteit 

 Kinderen tot 12 jaar 

 Er is een doktersattest vereist. 

 Informatie en aanvragen (24/24) dienst thuisopvang zieke kinderen: 03/285.43.03 
 
Sowel-Thuiszorg VZW 

 Professionele thuisopvang zieke kinderen 

 Leden (gratis) en niet-leden (betalend) Liberale mutualiteiten 

 Kinderen tot 12 jaar 

 Een doktersattest/een ingevulde inschrijvingsfiche/attest van het kinderbijslagfonds 

 Informatie en aanvragen (24/24) dienst Sowel-Thuiszorg VZW: 03-231 37 34. 
 
Opvangdienst Onafhankelijk Ziekenfonds 

 Professionele thuisopvang zieke kinderen 

 Leden Onafhankelijk Ziekenfonds in orde met de aanvullende verzekering (gratis) 

 Kinderen tot 14 jaar 

 Er is een medisch attest vereist. 

 Informatie en aanvragen (tussen 7u-22u) centrale nummer: 070 23 30 38 
 

 
Opgelet: aanvragen moeten overal de dag voordien binnen zijn! 
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