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Gezondheidsrisico’s door overdracht van ziektekiemen
RISICO INVENTARISATIE en ACTIES.

Gezondheidsrisico’s door overdracht van ziektekiemen zullen er altijd zijn. Daar ontkomt
niemand aan. Bij Joepie willen we dit tot een minimum beperken en daarom zijn er diverse
maatregelen getroffen. De meeste maatregelen zijn verwerkt in het protocol hygiëne. Dit
protocol zit in de protocolmap. Deze staat in de keuken van de BSO.
Binnen de BSO zijn er drie verschillende groepen. De maatregelen op het gebied van
overdracht van ziektekiemen zijn voor alle drie de groepen hetzelfde. Hieronder staat
weergeven welke maatregelen gelden bij de risico’s.
1. Gezondheidsrisico’s door overdracht van ziektekiemen
(op nummervolgorde inventarisatielijst)
1-2-3 Handhygiëne
Een goede handhygiëne voor pedagogisch medewerkers en kinderen is één van de meest
effectieve manieren om besmettingen te voorkomen. Om zorg te dragen voor een goede
handhygiëne is er een werkwijze handenwassen. Deze werkwijze is terug te vinden in het
protocol hygiëne.
Wanneer een personeelslid ziek is of diarree heeft, komt deze niet werken en wanneer een
pedagogisch medewerker ziek van vakantie terugkomt, wordt eerst overleg gepleegd met
huisarts, en zo nodig GGD of ze weer ingezet kan worden in de groep.
4.
Om de overdracht van ziektekiemen zoveel mogelijk te beperken zijn er voor de
wondverzorging ook maatregelen getroffen. Deze maatregelen zijn terug te vinden onder het
kopje wondverzorging in het protocol hygiëne.
5-6-7-8 Hoest en nieshygiëne
Een goede hoest- en nieshygiëne vermindert de verspreiding van ziekteverwekkers. Daarom
heeft Joepie normen, deze staan beschreven in het protocol hygiëne. We leren de kinderen
tijdens het hoesten, het hoofd weg te draaien of te buigen. Niet in de richting van een ander
te hoesten/niezen en tijdens het hoesten/niezen een papieren zakdoek, de hand of de
binnenkant van elle boog voor de mond te houden. Na het hoesten, niezen of neus afwegen
leren we om de handen te wassen. We snuiten de neuzen van de kinderen alleen met
papieren wegwerp tissues, deze worden na gebruik meteen weggegooid.
9.
Voor ieder kind wordt een schoon washandje gebruikt. Na gebruik worden ze direct in de
was gedaan.
10-11-12-13
Er zijn kindertoiletten aanwezig. De kinderen kunnen zonder problemen gebruik maken van
deze toilet. We adviseren hen wel niet met de handen aan de wc pot te zitten.
Kinderen leren na het toiletbezoek hun handen te wassen (volgens protocol hygiëne) en er
wordt de pedagogisch medewerkers op toegezien dat ze hun handen wassen. De wastafels
zijn op kindhoogte.
Er is vloeibare zeep op het toilet en bij de wc’s hangen handdoeken, deze worden door het
beheer verschoont.
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14-15-16
We dragen zorg voor een goede handhygiëne. Zie protocol hygiëne. We zorgen dat de
keuken schoon is en alle gebruikte materialen worden afgewassen en schoongehouden.
Producten die gekoeld moeten worden, worden na levering meteen in de koelkast gezet. De
houdbaarheidsdatum van alle producten wordt voor gebruik gecontroleerd. De koelkast
temperatuur wordt gecontroleerd. De producten die open worden gemaakt, wordt een datum
op gezet.
De vaatdoek wordt na gebruik schoongespoeld onder de kraan. Na elk dagdeel wordt de
vaatdoek in de was gedaan.
17.
Vies speelgoed wordt direct gereinigd en beschadigd speelgoed weggegooid. Speelgoed wat
niet gebruikt wordt staat in gesloten kisten in de berging. Stoffen speelgoed wordt
maandelijks gewassen. Het binnen en buiten speelgoed wordt gescheiden bewaard.
18.
De verkleedkleren worden maandelijks op 60 gr. gewassen.
Zieke kinderen spelen niet met verkleedkleren, als het toch gebeurd, worden de kleren extra
gewassen.
19.
Bij Joepie maken we geen gebruik van een zwembad. Mocht het erg warm zijn kan er een
bak met water worden neergezet, dit water wordt regelmatig ververst.
21.
Om ongedierte te voorkomen worden etensresten en kruimels worden in dichte plastic
zakken weggegooid. De zandbak wordt dagelijks geharkt.

Gezondheidsrisico’s als gevolg van het binnenmilieu
23-24-25-26-27-28-30
Het gebouw is voorzien van een luchtverversings- en klimaatbeheersingssysteem. Via de
thermostaat is de temperatuur per ruimte regelbaar. De ramen en deuren kunnen worden
opengezet en in de ruimte is zonwering.
Doordat het gebouw is voorzien van een klimaatbeheersings- en een
luchtverversingssysteem, komt condensatie niet voor en wordt de luchtvochtigheid
gecontroleerd.
Om allergenen te beperken is de vloer van glad materiaal. Er is gekozen voor glad en
gemakkelijk te reinigen materiaal/meubels. De opbergruimte kan worden afgesloten. De
tafels, vloer en keuken worden dagelijks na gebruik gereinigd. De opbergkisten zijn gesloten.
31.
We kiezen voor middelen met zo min mogelijk geur. Er worden geen chemicaliën met
oplosmiddelen gebruikt waar de kinderen bij zijn.
34.
De luchtfilters worden periodiek vervangen door de beheerder.
35.
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Kinderen mogen lawaai maken, daar is niets mis mee. Verkeerslawaai of i.d. is niet van
toepassing.
39-40
De ruimte wordt dagelijks gereinigd/gedweild. Zichtbaar vuile oppervlakten wordt direct
gereinigd. Bij stof wissen worden stofbindende wissers gebruikt. Er wordt bij het dweilen
alleen water gebruikt.
41.
Verkleedkleren worden maandelijks op 60 gr. gewassen.

Gezondheidsrisico’s als gevolg van het buitenmilieu

42.
Bij het aanplanten van de tuin is rekening gehouden met de verschillende soorten planten en
bomen. Kinderen spelen bij Joepie heerlijk buiten op het gras, als kinderen allergisch zijn
kunnen we er voor zorgen dat ze in het “pollen seizoen” binnen blijven.
43.
De zandbak wordt dagelijks voor gebruik geharkt. In de zandbak mag niet gegeten en
gedronken worden en na het spelen in de zandbak, voor het eten, moeten de kinderen de
handen wassen.
44.
We geven de ouders het advies de kinderen in het seizoen te controleren op tekenbeten.
Wanneer er een teek wordt geconstateerd wordt deze zo snel mogelijk verwijderd en
gedesinfecteerd. De datum en plek van de beet wordt genoteerd.
45.
We beperken plakkerige monden/handen buiten. In het wespenseizoen beperken we zoet
eten buiten. Er is een zuigertje aanwezig in de EHBO kist.
46-47-48
We letten op dat de kinderen niet te lang in de zon spelen, laten de kinderen extra drinken en
plaatsen parasols in de tuin. Op het heetste moment van de dag spelen we bij heel warm
weer niet buiten. Ook smeren we alle kinderen in op een zonnige dag.
Kinderen krijgen bij warm weer extra drinken (onbeperkt).
49.
We beperken de speelduur buiten bij extreme lage temperaturen, en zorgen dat de kinderen
warm zijn aangekleed.

Gezondheidsrisico’s ten gevolge van medisch handelen
53-54
We hebben een protocol medicijnverstrekking en pm-ers volgen dit protocol. Van elk kind is
de huisarts bij ons bekend.
We hebben een afspraak met huisartsenpraktijk Nuland, dat we altijd direct terecht kunnen
bij eventuele calamiteiten.
55.
Paracetamol mag alleen na overleg met de ouders worden toegediend.
Als de koorts niet (voldoende) zakt (onder de 39 C) dan wordt de ouders gevraagd het kind
op te komen halen.
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56
Elk kind heeft een dossier met daarin o.a. de allergieën en vaccinaties.
We vragen elk jaar op de jaarvergadering en in de nieuwsbrief of de ouders veranderingen of
bijzonderheden aan ons willen doorgeven, ouders kunnen dit ook zelf via de ouderlogin.
57
Alle medewerkers hebben een cursus EHBO voor kinderen gevolgd, en deze wordt ook
jaarlijks herhaald. Er is altijd minimaal 1 BHV er in het gebouw aanwezig.
Er wordt altijd gehandeld volgens het medicijnverstrekkingsprotocol. Er worden door ons
geen medische handelingen uitgevoerd waarvoor we niet zijn opgeleid. Daarvoor wordt door
de ouders een externe organisatie ingeschakeld.
58.
We gebruiken op de bso geen thermometer, als we vermoeden dat een kind koorts heeft,
vindt er overleg met de ouders plaats.
59.
De enige crème die wij gebruiken is zonnebrand, en daarvoor gebruiken we flacons of tubes.
60.
Wondverzorging vindt plaats volgens het protocol hygiëne.
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Gezondheidsverslag

Datum gezondheidsverslag december 2018
Inventarisatie:
De inventarisatie is volgens het schema uitgevoerd. Tijdens de inventarisatie zijn er op de
BSO geen nieuwe risico’s geïnventariseerd.
Alle bovenstaande scenario’s en risico’s worden besproken in het beleid wat
uitgevoerd wordt. Daarom wordt voor bovenstaande scenario’s niet jaarlijks een nieuw
actieplan opgesteld. Alleen voor nieuwe acties/risico’s zal een actieplan worden opgesteld.
Jaarlijks worden de risico’s en de daarbij gemaakte afspraken besproken met de
pedagogisch medewerkers.
inventarisatie

dd. 30 november

Naam: L. van Roosmalen

Streefdatum: voor 01-01-2018
Afspraken bespreken met alle pedagogisch medewerkers.
Realisatie per 1 december 2018
Het inventariseren van de risico’s wordt jaarlijks herhaald.
inventarisatie
dd. 1 december 2019
Naam: L. van Roosmalen
Streefdatum: voor 1 december 2019
Herhalen inventarisatie: door Lieke van Roosmalen
realisatie per :……………………..
Acties
Geen
Conclusie
We blijven in teamvergaderingen aandacht besteden aan de afspraken zoals die in het
actieplan vermeldt staan en de afspraken worden opgehangen in de keuken.
Risico inv.gezondheid ligt ter inzage op de BSO voor ouders per dd: 1 december 2018
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Gemaakte afspraken met pedagogisch medewerkers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protocol hygiëne nastreven
wegwerp tissues cq torkrol gebruiken,
elk kind een schoon washandje
kinderen begeleiden bij toiletbezoek
elke avond kranen reinigen
elke avond magnetron reinigen
zie er op toe dat kinderen niet in de afvalemmers snuffelen
elk dagdeel een schone vaatdoek gebruiken
beschadigd speelgoed uit roulatie nemen
vuil speelgoed direct schoonmaken
binnenspeelgoed niet mee naar buiten
geen zieke kinderen met verkleedkleren laten spelen
afval s-avonds in de container deponeren
dagelijks reinigen vloeren en meubilair

Afspraken met kinderen
•
•
•
•
•
•
•

handen wassen volgens het protocol hygiëne
Wanneer je gaat eten of als je handen vuil zijn, dan wassen
kinderen kunnen het opstapje gebruiken bij toiletbezoek
geen knuffels of speelgoed mee naar het toilet
niet snuffelen in afvalemmers
geen binnenspeelgoed mee naar buiten
hand voor de mond bij hoesten en niezen
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