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Gezondheidsrisico’s door overdracht van ziektekiemen

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 maatregelen zijn verwerkt in het protocol hygiëne en het protocol
geneesmiddelen verstrekking en zijn samengevat in het actieve beleid.
Binnen het kinderdagverblijf zijn er drie verschillende groepen. De maatregelen op het
gebied van overdracht van ziektekiemen zijn voor alle drie de groepen hetzelfde.
Risico’s en acties puntsgewijs behandeld (op nummervolgorde inventarisatielijst)
1-2-3-4
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 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.
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.
5-6-7-8-9-10
Een goede hoest- en nieshygiëne vermindert de verspreiding van ziekteverwekkers. Daarom
heeft Joepie normen, deze staan beschreven in het protocol hygiëne. Hierin staat o.a. dat we
de kinderen leren om het hoofd weg te draaien of te buigen, en in elk geval niet in de richting
van een ander te hoesten en hun hand voor hun mond te houden. Als de handjes van de
kinderen zichtbaar vies zijn worden ze gewassen.
We gebruiken altijd papieren wegwerp tissues en deze worden na gebruik meteen weg
gegooid. Kinderen hebben soms een zakdoek van thuis in hun broekzak, als dit gezien wordt
gaat de zakdoek in de tas van het kind.
Voor ieder kind worden schone spuugdoekjes, slabbers en washandjes gebruikt. Na gebruik
worden ze direct in de was gedaan.
11-12-13
Kinderen leren na het toiletbezoek hun handen te wassen, volgens het protocol hygiëne. De
wastafels zijn op kindhoogte.
Er zijn peutertoiletten en de wastafels zijn op kindhoogte. We leren de kinderen plaats te
nemen op het toilet zonder de pot met hun handen aan te raken. We gebruiken geen potjes,
ook niet als dat door de ouders gevraagd wordt.
15-16
Tijdens het verschonen wordt er hygiënisch gewerkt en het verschoonkussen wordt goed
schoon gehouden en gereinigd na het verschonen. Hiervoor gelden normen, deze staan
beschreven in het protocol hygiëne onder het kopje verschonen. Als de tijk van het kussen
gescheurd is, wordt deze meteen vervangen.
17.
De handen van de groepsleiding worden, volgens het protocol, gewassen na een
toiletbezoek, het verschonen van kinderen of het afvegen van de billen.
18.
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De kranen worden elke avond gereinigd door de pedagogisch medewerker die tot 18.00
dienst heeft. Voor het afdrogen van de handen worden wegwerphanddoeken gebruikt.
19.
Er wordt streng op toegezien dat er geen knuffels en/of speelgoed mee naar het toilet wordt
genomen.
23-24
De pedagogisch medewerkers werken volgens het protocol hygiëne. In het hoofdstuk
voeding staan de maatregelen beschreven. We bereiden zelf geen voedsel, we eten alleen
brood met de kinderen. Er worden wel potjes groentes opgewarmd in de magnetron. De
kinderen nemen deze potjes zelf mee. De magnetron wordt dagelijks gereinigd door de
pedagogisch medewerker die tot 18.00 dienst heeft.
25-27-28
Elk kind brengt zijn eigen schone fles van thuis mee. Ouders nemen afgekolfde moedermelk
gekoeld mee en wordt bij Joepie meteen in de koelkast gezet.
Pedagogisch medewerker wassen hun handen voordat ze de baby de fles geven. Na gebruik
maken de pedagogisch medewerkers de fles schoon. De manier waarop pedagogisch
medewerkers flesvoeding bereiden en reinigen staat beschreven in het protocol hygiëne in
het hoofdstuk voeding.
29.
Elk kind heeft bij de maaltijd zijn eigen servies. Dit servies wordt na de maaltijd gereinigd in
de afwasmachine.
30
Etensresten worden na de maaltijd in een afsluitbare pedaalemmer gestopt. De
pedaalemmers worden dagelijks leeggemaakt. De zakken worden gesloten en bewaart in
een gesloten container. Deze container staat niet in de groepsruimte. De pedagogisch
medewerkers zien er op toe dat de kinderen niet aan de pedaalemmers komen.
31
De vaatdoek wordt na gebruik met heet stromend water uitgespoeld. Elk dagdeel wordt er
een schone vaatdoek gebruikt. Bij zichtbare verontreiniging wordt direct een schone
vaatdoek gepakt.
32.
Elk kind brengt zonodig een eigen fopspeen mee, die opgeborgen wordt in de eigen
kinderbakjes.
33.
Elk kind gebruikt zijn/haar eigen lakentje. Lakentjes gaan na gebruik in de was. Vuil
beddengoed wordt meteen in de was gegooid.
34.
Speelgoed van binnen en buiten wordt gescheiden gehouden en mag niet door elkaar
komen. Al het speelgoed wordt opgeborgen in de daarvoor bestemde bakken in de kasten.
Beschadigd speelgoed wordt direct uit roulatie genomen, speelgoed wat in de mond wordt
genomen wordt dagelijks gereinigd en zichtbaar verontreinigd speelgoed wordt direct
gereinigd.
35-36
De poppen, knuffels en verkleedkleren worden maandelijks gewassen op 60 C. Als zieke
kinderen ermee gespeeld hebben wordt het speelgoed nog diezelfde dag gewassen.
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41.
Alle kieren en naden zijn zoveel mogelijk afgedicht om ongedierte in het gebouw te
voorkomen. Er wordt twee maal daags door de pedagogisch medewerker gestofzuigd.
Afval wordt dagelijks door de pedagogisch medewerker in de afgesloten container
gedeponeerd.
42.
De pedagogisch medewerker is alert op beten of krabben van een dier. Er is altijd
begeleiding aanwezig bij bezoek aan een dier. Het voeren gebeurt altijd door de
pedagogisch medewerker.

Gezondheidsrisico’s als gevolg van het binnenmilieu,
gebundeld voor het kindercentrum

43-44-45-46-47
Er is centraal en automatisch ventilatiesysteem. Deze ventileert de gedurende dag.
Daarnaast wordt er ook gelucht door ramen en deuren open te zetten. ’s-Morgens vroeg,
voor er kinderen op bed liggen, worden op de slaapkamers de deuren/ramen opengezet.
Overdag worden de ramen en tuindeuren opengezet. Wanneer ruimtes bedompt ruiken
wordt er extra gelucht. Op het kinderdagverblijf is een CO2- meter. Deze meter geeft een
signaal wanneer het gehalte kooldioxide niet goed is.
Het gehele kinderdagverblijf is voorzien van thermostaten, deze zijn automatisch ingesteld,
zodat er bij binnenkomst om half 8 een goede temperatuur is. De thermostaat staat afgesteld
op 20 C. De temperatuur wordt dagelijks gecontroleerd en kan eventueel kouder of warmer
worden gezet. Op de verwarmingselementen zitten thermostaatknoppen.
Het gebouw is goed geïsoleerd, er is een zonwering aangebracht boven een aantal ramen.
Bij extreme hitte geldt het hitteprotocol:
• Plaats zonwering voor de ramen waar de zon op staat en doe deze omlaag voordat
de zon naar binnen schijnt.
• Zet zo min mogelijk lampen of apparaten aan.
• Zet ramen en deuren wijder open wanneer dit verkoelend is. Doe ze echter nooit dicht
bij warmte, ventileren blijft noodzakelijk.
• Ventileer ‘s nachts zoveel mogelijk extra, zodra het buiten koeler is dan binnen.
• Gebruik een ventilator in de ruimtes als het warmer wordt dan 25°C.
• Laat de kinderen buiten blijven als het daar koeler is dan binnen (maar voorkom
blootstelling aan direct zonlicht tussen 12.00 en 15.00 uur). Zorg voor schaduw op de
speelplaats.
• Doe geen spelletjes waarvan kinderen het te warm krijgen.
• Laat kinderen en beroepskrachten voldoende drinken.
48-50
Al het textiel wordt op 60 C gewassen. De vloeren en het meubilair in de speelruimtes
worden dagelijks gereinigd. Verder wordt er twee keer per week door een schoonmaakbedrijf
schoon gemaakt, deze reinigt ook alle hoger gelegen, verticale oppervlakken en de
vloerbedekking.
55.
Bij luidruchtige activiteiten wordt rekening gehouden met het tijdstip. Zo worden ze niet
ingepland tijdens de slaaptijden van de kinderen.
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57.
Binnen worden geen huisdieren gehouden. In de buitenruimte is een konijn. Bij het
aanmelden van een kind wordt er gevraagd naar de allergieën van een kind. Mocht het kind
een allergie hebben wordt het kind uit de buurt gehouden van het konijn.
59-60
Het schoonmaakbedrijf komt één keer per week, als er geen kinderen zijn. Dagelijks worden
de speelruimten gestofzuigd en gedweild, en wordt het meubilair nat afgedaan door de
pedagogisch medewerker. We gebruiken hiervoor een ‘schoolstofzuiger’ met een filter.
61.
Elk kind heeft een schoon hoeslaken, deze lakens worden na gebruik gewassen op 60 C.
Dekens worden maandelijks gewassen.
62-63
Alle verkleedkleren en knuffels worden maandelijks op 60 C gewassen.

Gezondheidsrisico’s als gevolg van het buitenmilieu

64.
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.
65.
Voor de hygiëne van het kind gelden normen. Deze normen staan beschreven in het protocol
hygiëne, in het hoofdstuk zandbak.
66.
We adviseren de ouders hun kinderen regelmatig op teken te controleren. Wanneer er een
teek wordt geconstateerd wordt deze zo snel mogelijk verwijderd en gedesinfecteerd. De
datum en plek van de beet wordt genoteerd.
67
Na het eten en drinken worden de handen en monden van de kinderen met een
snoetepoetser of washand gereinigd, om te voorkomen dat ze met een zoete
plakmond/handen naar buiten gaan.
In de EHBO kist is een uitzuiger aanwezig, deze wordt gebruikt na een wespensteek.
Wanneer er een heftige reactie ontstaat wordt er een arts geraadpleegd.
68-69-70
Er zijn drie grote zonweringconstructies op het gras en boven de zandbak, zodat kinderen in
de schaduw kunnen spelen.
We vermijden om op het heetst van de dag ( 12-15) in te hete zon buiten te spelen.
Kinderen worden altijd ingesmeerd met een hoge beschermingsfactor.
We vragen de ouders de kinderen een petje op te doen bij heel heet weer.
Kinderen krijgen bij warm weer extra drinken (onbeperkt).
71.
Bij extreem koud weer blijven de kinderen binnen.
Kinderen worden warm aangekleed als het heel koud is, er is daarvoor reservekleding
aanwezig indien nodig.
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Gezondheidsrisico’s ten gevolge van medisch handelen
(gebundeld voor kindercentrum Joepie)

75-76-77-78
Elk kind heeft een dossier met daarin o.a. de allergieën en vaccinaties. Ouders wordt
gevraagd om dit bij te houden.
Bij Joepie hebben we een protocol geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen.
Hierin staan alle maatregelen m.b.t. medisch handelen beschreven.
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.
79.
Alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van het diploma kinder EHBO van het rode
kruis.
Elly, Mirjam, Marion, Sandra en Denise , Joep en Iris, Carla Roovers, Lieke, Marlein,Marion
van Druenen en Astrid Ruijs, zijn bhv-er.
Als er medische handelingen (behalve eenvoudige medicijn verstrekking) noodzakelijk zijn,
schakelen wij daar professionals voor in.
80.
Voor het gebruik van de thermometer gelden een aantal maatregelen, deze staan
beschreven in het protocol hygiëne, in het hoofdstuk thermometer.
81.
Bij het gebruik van zalf of crème, worden er rubberen wegwerphandschoenen gebruikt of de
crème wordt met een wegwerp papiertje uit het potje gewipt.
Er wordt niet met de vingers in de crème gekomen.
82.
In principe verzorgen wij geen open wonden. Het kan voorkomen dat een kind valt en bv een
schaafwond oploopt. Dan worden normen toegepast. Deze staan beschreven in het protocol
hygiëne, in het hoofdstuk wondverzorging.
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Gezondheidsverslag

Datum gezondheidsverslag december 2018
De inventarisatie is volgens het schema uitgevoerd. Tijdens de inventarisatie zijn op het
kinderdagverblijf geen nieuwe risico’s geïnventariseerd. Alle scenario’s uit de inventarisatie
zijn samengevat in het beleid wat actief 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.
De risico inventarisatie en afspraken zijn gecommuniceerd met alle pm-ers.
De risico inventarisatie wordt jaarlijks herhaald en dit zal voor 1 december 2018 plaatsvinden
door Lieke van Roosmalen.
Acties
Geen, onderstaande afspraken en bijbehorende protocollen worden nogmaals onder de
aandacht gebracht.
Conclusie
We blijven in elke teamvergaderingen aandacht besteden aan de afspraken zoals die in het
actieplan vermeldt staan.
Risico inv.gezondheid ligt ter inzage op het kdv voor ouders per dd: 1 december 2018
Gemaakte afspraken met pedagogisch medewerkers
• Werken volgens het protocol hygiëne
• Werken volgens protocol geneesmiddelen verstrekking en medische handelingen
• Kinderen leren om de hand voor de mond te houden tijdens niezen of hoesten
• wegwerp tissues cq torkrol gebruiken,
• elk kind moet eigen slabber gebruiken
• elk kind een schoon washandje
• kinderen begeleiden bij toiletbezoek
• we gebruiken geen potje (plassen)
• elke avond kranen reinigen
• zie er op toe dat kinderen niet in de afvalemmers snuffelen
• elk dagdeel een schone vaatdoek gebruiken
• beschadigd speelgoed uit roulatie nemen
• afval s-avonds in de container deponeren
• dagelijks reinigen vloeren en meubilair
Afspraken met kinderen
• na het plassen, handen wassen
• 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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