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Allergie is de meest voorkomende chronische ziekte. Steeds meer 
mensen en dus ook steeds meer kinderen hebben er last van. Het kan 
dus niet uitblijven dat er ook meerdere kinderen, die bij Mundo komen, 
last hebben van een allergie.  U kunt hierbij denken aan een allergie voor 
gras- en boompollen (hooikoorts), huisstofmijten, huisdieren, voedsel of 
verzorgingsproducten.

Allergie algemeen

Allergie informatie

Ieder mens is verschillend en ieder lichaam reageert anders. Een allergie 
voor een bepaalde stof kan vele verschillende klachten geven. Binnen 
enkele minuten na het contact met het allergeen kunnen de typische 
allergische klachten in de neus, ogen, longen en/of huid zich voordoen.

Een allergie kan heel vervelend, maar soms ook levensbedreigend zijn. 
Voor de medewerkers van de groep is het heel belangrijk om te weten 
of een kind allergisch is en wat de symptomen zijn. Zo kunnen zij een 
allergische reactie voorkomen of de symptomen snel herkennen en zo 
nodig handelen.

Zodra u een vermoeden heeft over een allergie bij uw kind, horen we 
hier graag over. In overleg kunnen we afspreken hoe we uw kind zoveel 
mogelijk kunnen beschermen tegen het betreffende allergeen of hoe we 
moeten handelen als de allergische reactie optreedt.

De volgende allergieën kunnen voorkomen:
• Inhalatieallergenen (bijvoorbeeld pollen van grassen en bomen of 

huisstofmijten)
• Voedingsmiddelen (bijvoorbeeld koemelk, kippenei of pinda’s)
• Insectengif (bijvoorbeeld wespen- en bijensteken)
• Geneesmiddelen (bijvoorbeeld antibiotica)
• Verzorgingsproducten (bijvoorbeeld (zonnebrand)crème)



Bij een vermoeden van een allergie voor een specifiek voedingsmiddel bij uw kind, zullen we in 
overleg afspreken welke voeding uw kind in ieder geval niet meer mag.  Ook spreken we af dat u 
zelf de voeding van uw kind gaat meegeven. Als we de voeding die uw kind wel mag eten zelf in 
huis hebben, kunt u een bakje voor uw kind bij ons op de locatie vullen. 

De overige producten die wij niet in huis hebben, kunt u zelf meegeven. Uw kind krijgt dan altijd 
de voeding die het mag eten en drinken en dit voorkomt situaties waarbij uw kind toch per ongeluk 
in aanraking komt met voedingsallergenen.

Ervaring heeft geleerd dat  het beter is om het risico op verkeerde voeding helemaal uit te 
sluiten. We beseffen dat dit best wat werk en organisatie van u vraagt, maar we zullen de eet- en 
drinkmomenten voor uw kind verder zo gewoon mogelijk laten verlopen.

Ditzelfde geldt voor speciale dieetvoeding die niet in ons menu voorkomt. U kunt dit zelf voor uw 
kind meegeven.

Er is verschillende medicatie om toe te dienen bij een kind waarbij de allergische 
reactie zichtbaar wordt. De meeste medicatie tegen allergenen valt in de categorie 
voorbehouden handeling, dat wil zeggen een medische handeling die een verhoogd 
risico heeft. De Mundo-medewerker mag deze medicatie alleen na speciale instructie 
en training toedienen. U kunt hierbij denken aan een injectie (de epi-pen) of een klysma 
(stesolid)

Als uw kind deze medicatie nodig heeft, gaat het aanspreekpunt van de locatie (de PM+) 
met u in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden. 

Het is mogelijk dat er op de locatie al geschoolde medewerkers zijn.  Anders zal 
de PM+ samen met u kijken wat de mogelijkheden zijn om de medewerkers van de 
groep te scholen. Dit kan bijvoorbeeld door de behandelend arts van uw kind, een 
verpleegkundige  of onze EHBO instructeur.

Allergie bij voeding en dieetvoeding

Medicatie bij allergieën

Als dit op korte termijn niet te realiseren is, moet er contact 
worden gezocht met een huisarts in de directe omgeving van 
het dagverblijf of  een wijkverpleegkundige. Ook kan aan u 
worden gevraagd  om in voorkomende situatie de medicatie 
zelf te komen toedienen.



Mundo draagt gedurende de opvangdag de verantwoordelijkheid voor 
uw kind. Daarom willen we in het belang van de gezondheid van uw kind 
informatie over de medicatie, die u meeneemt.  Vanuit zorgvuldigheid 
geven we uw kind alleen medicatie onder de volgende voorwaarden;

MediBling
Als uw kind een allergie heeft, waarbij de symptomen levensbedreigend zijn  door 
snelle opzwelling van de huid, vragen we uw kind een zichtbare armband te geven 
met hierop de informatie. 

Bij de website www.medibling.com zijn diverse sieraden voor kinderen te koop.  
Het is een zichtbare reminder en geeft snel informatie aan medewerkers. We willen 
als organisatie zo mogelijk alle risico’s uitsluiten dat het kind een allergische reactie 
krijgt in het belang van uw kind en van u. 

Medicatie

• De medicatie is voorgeschreven door een (huis- /homeopathische-)arts. 
Daarmee is de medische noodzaak en medicijnkeuze en de dosering 
voor de medewerker gewaarborgd. 

• De medewerker draagt geen verantwoordelijkheid voor  de 
medicijnkeuze en bijwerkingen of allergische reactie op de medicatie.

• De medicatie zit in de originele verpakking met het etiket met de naam 
van uw kind op de verpakking.

• De bijsluiter is in de verpakking en is leesbaar.

Als uw kind op het kindercentrum medicatie nodig heeft, kunt u de 
medicijnen aan de pedagogisch medewerker van de groep geven. 
U wordt altijd gevraagd een  formulier in te vullen, dat op locatie 
verkrijgbaar is, zodat u samen met de medewerker heeft  vastgelegd wat 
de afspraken zijn over de toediening van het betreffende medicijn. 

Bij twijfel of onduidelijkheid over het geneesmiddel kunnen we contact 
opnemen met u of zo nodig de behandelend arts en/of apotheker.


