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1. Gezondheidsrisico’s door overdracht van ziektekiemen   januari 2015 
  

Risico Kans dat de situatie zich voordoet Actie nodig: 

Uitgesloten Klein groot 

1. Kind komt via de ongewassen handen 
van  groepsleiding in contact met 
ziektekiemen 

x Pedagogisch medewerker zorgt 
altijd voor goede handhygiëne. Zie 
hygiëne protocol 1.  

2.Kind komt via onzorgvuldig gewassen 
handen  van groepsleiding in contact met 
ziektekiemen. 

x Zie hierboven. 

3.Kind komt in contact met ziektekiemen 
van zieke groepsleiding, 

x Pedagogisch medewerker zorgt 
voor goede handhygiëne en 
hanteert een goede nies- en 
hoestdiscipline. Bij ziekte wordt 
gezorgd voor vervanging. 

4.Kind komt in contact met pus of vocht 
uit blaasjes/ wondjes van een ander kind 

x Pedagogisch medewerker is  alert 
op huiduitslag bij kinderen. 
Wondjes dekken we af met een 
pleister of steriel gaasje. Zie 
hygiëneprotocol 3. 

5.Kind komt in contact met ziektekiemen 
door aanhoesten of niezen door 
groepsleiding 

x Op verschillende plaatsen staan 
dozen tissues om dit tot een 
minimum te beperken. Er wordt 
een goede  hoesthygiëne 
gehanteerd.  

6. Kind komt in contact met ziektekiemen 
door aanhoesten of niezen door ander 
kind 

                                                    X We proberen snottebellen zo snel 
mogelijk weg te vegen. We leren 
kinderen met de hand voor de 
mond te hoesten. Ook wordt de 
ruimte de hele dag door 
geventileerd. Zie hygiëneprotocol 
3. 

7. Kind komt via snot van een ander kind 
in contact met ziektekiemen. 

                                                    X Zie voorgaande. 

8. Kind komt door gezamenlijk gebruik 
zakdoek in contact met ziektekiemen. 

                                 X Regel is dat na eenmalig gebruik de 
tissue in de prullenbak gaat. Zie 
ook hygiëneprotocol 10. 

9. Kind komt via spuugdoekje of slab van 
ander kind in contact met ziektekiemen 

X Kinderen hebben ieder een eigen 
slab en/of spuugdoekje. Deze 
worden onderling niet verwisseld.. 

10. Kind komt via washandje waarmee de 
handen of monden van meerdere 
kinderen gewassen worden in contact 
met ziektekiemen. 

                                X Een washandje wordt voor één 
kind gebruikt, het gaat na gebruik 
in de was. Zie hygiëneprotocol 11. 
 

11. Kind raakt besmet met ziektekiemen 
via een ander kind dat met ongewassen 
handen van het toilet komt. 

                                X De kinderen wassen hun handen 
na het toiletbezoek. Zie 
hygiëneprotocol 1. 

12. Kind raakt besmet met ziektekiemen 
via een ander kind dat met onzorgvuldig  
gewassen handen van het toilet komt. 
 
 

  
X 

De pedagogisch medewerker leert 
en ziet erop toe dat het kind de 
handen goed wast en droogt. Zie 
hygiëneprotocol 1. 
 



 

13. Kind komt door gebruik van grote 
toiletpot in contact met ontlasting/urine 

X De pedagogisch medewerker 
houdt altijd  toezicht  bij 
toiletgebruik. Alleen de echte 
grotere bso kinderen gaan alleen 
naar toilet.. Voor kleinere kinderen 
wordt een wc-verkleiner gebruikt. 
Mocht er een ongelukje gebeuren 
dan wordt het direct schoon 
gemaakt. 
 

14. Kind komt door aanraken vuil potje in 
contact met ontlasting/urine 

X Geen potjes aanwezig. 

15. Kind komt door aanraken vuile luier 
in contact met ontlasting/urine 

X De luier wordt direct na afdoen 
goed gesloten en luier emmer 
gedaan.  

16. Kind komt door verontreinigde 
verschoontafel/aankleedkussen in 
contact met ontlasting/urine 

                                 X Na verschonen van een poepluier 
wordt de onderlegger altijd 
verschoond. 

17. Kind komt door on(zorgvuldig) 
gewassen handen groepsleiding in 
contact met ontlasting/urine 

                                  X Er is zeep, handdoek en wasruimte 
op het toilet. Handen wassen na 
verschoning of toiletbezoek is 
regel. 
Bij de verschoonplek staat 
desinfecterende handgel, eerst 
gebruiken alvorens naar de kraan 
te lopen en handen te wassen 

18. Kind komt via het afdrogen van de 
handen aan een vuile handdoek of 
gebruik vuile kraan in contact met 
ziektekiemen. 

                                  X De handdoek wordt als hij vies of 
nat is, of in ieder geval dagelijks 
vervangen. Het toilet en de kraan 
dagelijks gereinigd.  

19. Kind komt via speelgoed dat wordt 
meegenomen naar het toilet in contact 
met ziektekiemen. 

                                  X Het is regel dat speelgoed niet 
wordt meegenomen naar het 
toilet. De leidster ziet hierop toe. 

20. Kind komt door poetsen met 
zichtbaar vuile tandenborstel in contact 
met ziektekiemen. 

         X De kinderen hebben geen 
tandenborstel bij Doortje Dartel. 

21. Kind komt door gebruik andermans 
tandenborstel in contact met 
ziektekiemen of bloed. 

         X Zie boven 

22. Kind komt via onhygiënisch 
opgeborgen tandenborstel in contact 
met ziektekiemen of bloed. 

         X Zie boven 

23. Kind krijgt door het eten van 
onhygiënisch bereid voedsel 
ziektekiemen binnen. 

                                  X Borden, bestek en bekers worden 
na gebruik in heet sop afgewassen 
en opgeruimd. Het is regel dat de 
pedagogisch medewerker  die eten 
bereidt eerst de handen wast. 

24. Kind krijgt gifstoffen binnen door het 
eten van bedorven voedsel. 

                                  X Bij Doortje Dartel bewaren we 
geen voedingsmiddelen. Ouders 
geven de flesvoeding of 
groentehapje voor hun kind zelf 
mee. Yoghurt en kaas worden 
wekelijks vers gekocht en dagelijks 
gecontroleerd op houdbaarheid. 
Zie hygiëneprotocol 6. 

25. Baby krijgt door ongekoeld 
meegebrachte borstvoeding 
ziektekiemen binnen. 
 
 
 

                                  X Regel is dat ouders bevroren 
borstvoeding  mee kunnen geven. 
Alleen indien de melk net is 
afgekolfd wordt deze aan de baby 
gegeven. 



 

26. Baby krijgt ziektekiemen binnen door 
meegebrachte (thuis)bereide 
poedermelk. 

        X                               Pedagogisch medewerker bereid 
zelf de flessen met poedermelk. De 
ouders zorgen dat er voldoende 
poedermelk aanwezig is. 

27. Baby krijgt ziektekiemen binnen via 
onhygiënisch bereide flesvoeding. 

                                 X De flessen worden dagelijks 
uitgekookt. Zie hygiëneprotocol 7. 

28. Kind krijgt ziektekiemen binnen via 
onzorgvuldig gereinigde fles/speen. 

                                 X Zie hygiëneprotocol 7.  

29. Kind krijgt door gebruik andermans 
drinkbeker, fles of bestek ziektekiemen 
binnen. 

                                 X Bij Doortje Dartel wordt altijd aan 
tafel gegeten en heeft ieder kind 
zijn/haar  eigen drinkbeker. 

30. Kind komt door aanraken afval in 
contact met ziektekiemen. 

                                 X Afval wordt in de afvalbak gegooid 
in de keuken. De pedagogisch 
medewerker ziet erop toe dat de 
kinderen de afvalbak niet openen.  

31. Kind komt via vuile vaatdoek in 
contact met ziektekiemen. 

                                 X Vaatdoekjes liggen buiten bereik 
van het kind op de aanrecht. Vuile 
doekjes gaan direct in de was. Zie 
hygiëneprotocol 18. 

32. Kind krijgt door gebruik vuile of 
andermans fopspeen ziektekiemen 
binnen. 

                                 X Het kan wel eens gebeuren dat een 
kind in een onbewaakt ogenblik de 
speen van een ander kind pakt. De 
pedagogisch medewerker is hier 
alert te op. In principe hebben de 
kinderen geen speen als ze wakker 
zijn met uitzondering  als ze aan 
het einde van de dag erg moe zijn. 
De fopspenen gaan aan het einde 
van de dag mee naar huis. Zie 
hygiëneprotocol 7. 

33. Kind komt door gezamenlijk gebruik 
beddengoed in contact met 
ziektekiemen. 

                                 X Ieder kind heeft een eigen slaapzak 
en bedje.  Zie verder schoonmaak 
rooster. 

34. Kind komt via vuil speelgoed in 
contact met ziektekiemen. 

                                                          X Speelgoed dat intensief wordt 
gebruikt kan ziektekiemen 
bevatten. Het serviesje, lepeltjes 
e.d. worden dagelijks afgewassen 
na de lunch om besmetting zoveel 
mogelijk te voorkomen. 

35. Kind komt via vuile verkleedkleren in 
contact met ziektekiemen. 

                                 X Verkleedkleren worden regelmatig 
gewassen. Zie hygiëneprotocol 12. 
 

36. Kind komt via onzorgvuldig of niet 
gewassen stoffen speelgoed/knuffels in 
contact met ziektekiemen. 

                                 X Ook de knuffels worden regelmatig 
gewassen. Zie hygiëneprotocol 12. 

37. Kind komt via met ontlasting bevuild 
zwemwater in contact met ziektekiemen. 

      X Er wordt  niet met de kinderen 
gezwommen. Zie hygiëneprotocol 
13. 

38. Kind komt door zichtbaar vervuild 
zwemwater in contact met ziektekiemen. 

      X Zie boven. 

39. Kind krijgt ziektekiemen binnen 
doordat waterspeelgoed aanzet tot het 
drinken van zwemwater. 

      X Zie boven. 

40. Kind komt door eten, drinken, 
snoepen in het zwembadje in contact 
met ziektekiemen. 
 
 
 
 
 

      X Zie boven. 



 

41. Kind komt via (uitwerpselen van) 
ongedierte in contact met ziektekiemen. 

                                  X Tijdens het wandelen is dit in 
principe mogelijk. De pedagogisch 
medewerker  dient hierop alert te 
zijn en de kinderen bij zich te 
houden, zodat ze direct overzicht 
heeft. Bij het spelen in het 
speeltuintje moet vooraf de 
omgeving bekeken worden. 
Zie hygiëneprotocol 15 en 16 

42. Kind komt door bijten of krabben van 
een dier in contact met ziektekiemen. 

                                  X Tijdens het wandelen houdt de 
pedagogisch medewerker altijd 
toezicht.  Mocht een kind toch 
gekrabd of gebeten worden dan 
worden de ouders op de hoogte 
gebracht. 

          
  
 
2. Gezonheidsrisico’s als gevolg van het binnenmilieu 
  

Risico          Kans dat de situatie zich 
voordoet 

Actie nodig 

Uitgesloten     Klein     Groot 

43. Kind verblijft in een ruimte die 
bedompt ruikt. 

                              X De ruimtes voldoen aan de 
ventilatienormen. Wanneer de lucht 
niet fris is kan er een raam open. Zie 
hygiëneprotocol 14. 

44. Kind verblijft in een te koude ruimte.       X Er is een thermostaat die de 
temperatuur regelt. Hygiëneprotocol 
14  

45. Kind verblijft in een te warme ruimte.                               X De opvangruimte blijft in de zomer 
redelijk koel. Zie hygiëneprotocol 14 

46. Kind verblijft in een muf ruikende 
vochtige ruimte. 

      X Onze ruimtes  zijn niet vochtig. 
Hygiëneprotocol 14.  

47. Kind verblijft in een te droge ruimte.       X                        De ruimtes zijn niet droog. 

48. Kind komt in aanraking met 
allergenen via stoffering van de 
verblijfsruimtes. 

      X De inrichting is niet gestoffeerd.  
Leren/ houten stoelen en geen 
vloerbedekking aanwezig. 

49. Kind verblijft in een ruimte met rook.       X In het hele pand geldt een 
rookverbod. 

50. Kind verblijft in een stoffige ruimte.       X Door de dagelijkse en wekelijkse 
schoonmaak is er geen stof. 

51. Kind wordt blootgesteld aan 
vluchtige stoffen door het gebruik van 
spuitbussen, lijm of terpentine. 

      X Er wordt geen gebruik gemaakt van 
vluchtige stoffen, spuitbussen, lijm of 
terpentine. Hygiëneprotocol 14. 

52. Kind wordt blootgesteld aan gassen 
uit (open) verbrandingstoestellen. 

                               X Er is wel een gasfornuis  aanwezig 
maar deze wordt niet gebuikt als de 
kinderen aanwezig zijn. 

53. Kind verblijft in een ruimte met 
asbest. 

      X Er is geen asbest in de ruimte. 

54. Kind krijgt schadelijke stoffen binnen 
via ventilatievoorziening. 

                               X Ventilatievoorziening niet aanwezig. 
Roosters worden regelmatig 
schoongemaakt en nagekeken. 

55. Kind wordt blootgesteld aan lawaai.     X                            Doortje Dartel ligt in een rustige wijk 
aan een doodlopende straat. Er is 
geen structureel lawaai. 

56. Kind drinkt water uit loden leiding.      X We hebben geen loden leidingen. 

57. Kind verblijft in een ruimte met 
huisdieren die een allergie kunnen 
oproepen. 

                             X Tijdens koppelingsgesprek wordt 
risico besproken van allergie  en de 
huisdieren (vogels)  



 

58. Kind verblijft in een ruimte met 
planten die een allergie kunnen 
oproepen. 

                               X Tijdens koppelingsgesprek wordt het 
risico besproken van  allergie m.b.t. 
planten. 
 

59. Kind verblijft in een vervuilde ruimte 
doordat de schoonmaak ontoereikend is. 

                               X Door de regelmatige schoonmaak 
zullen er geen vervuilde ruimtes zijn. 
Zie schoonmaak schema en 
hygiëneprotocol 18 

60. Kind verblijft in een ruimte tijdens 
schoonmaakwerkzaamheden. 

                               X De schoonmaak wordt zoveel 
mogelijk gedaan als de kinderen niet 
aanwezig zijn. Eén keer per week 
komt de schoonmaakster. De 
pedagogisch medewerker houdt dan 
toezicht op de kinderen. 

61. Kind komt in contact met allergenen 
via het beddengoed. 

                               X Mogelijk allergieën worden besproken 
bij het koppelingsgesprek. Samen met 
ouders wordt er gezocht naar 
oplossingen, b.v eigen beddengoed. 

62. Kind komt in contact met allergenen 
of huisstofmijten via verkleedkleren. 

                               X Zie hierboven. In overleg met ouders 
passende maatregelen nemen bij 
allergische kinderen. 

63. Kind komt in contact met 
huisstofmijten of allergenen via knuffels. 

                               X Zie hierboven. 

          
 3. Gezondheidsrisico’s als gevolg van het buitenmilieu. 
  

Risico       Kans dat de situatie zich voordoet Actie nodig 

Uitgesloten     Klein    groot 

64. Kind wordt blootgesteld aan 
stuifmeel van gras, onkruid of bomen 
die een allergie kunnen oproepen. 

                                       X               We wandelen dagelijks. Als bekend is 
dat een kind allergisch is overleggen we 
met de ouders. 

65. Kind komt via in zandbak 
aanwezige ontlasting (hond/kat) in 
contact met ziektekiemen. 

                               X Pedagogisch medewerker wandelt 
regelmatig met de kinderen naar 
speeltuintje. Zij houdt altijd toezicht op 
de kinderen. Zie hygiëneprotocol 15.  

66. Kind wordt gebeten door een 
teek. 

                               X Wanneer we in het bos wandelen zijn 
de kinderen met kleding bedekt. Als een 
kind toch gebeten wordt; er is een 
tekenpincet en Pedagogisch 
medewerker weet hoe ze deze  moet 
gebruiken. Ouders worden 
gewaarschuwd. Zie hygiëneprotocol 15. 

67. Kind wordt gebeten door een bij 
of wesp. 

                               X Wanneer dit gebeurt halen we de angel 
eruit en zuigen de prik uit. 
Hygiëneprotocol 15. 

68. Kind krijgt zonnesteek.                                X We gaan nooit lang in de zon, in de tuin 
hebben we een parasol. De kleine 
kinderen dragen een zonnehoedje. 
Hygiëne protocol 15. 

69. Kind droogt uit.                                X Op warme dagen laten we de kinderen 
extra drinken. De pedagogisch 
medewerker is  hierop heel alert.  

70. Kind verbrandt door de zon.                                X Er wordt  nooit lang in de zon gespeeld. 
De kinderen worden goed ingesmeerd, 
voor het naar buiten gaan met zonnig 
weer, met een zonnebrandcrème met 
een hoge beschermingsfactor. 
Hygiëneprotocol 15. 

71. Kind raakt onderkoeld.                                X  De kinderen gaan naar buiten met 
sjaal, muts en wanten aan en blijven in 
beweging. Bij vriesweer niet lang naar 



buiten. Hygiëneprotocol 15 

72. Kind komt in contact met 
bestrijdingsmiddelen. 

       X We hebben in onze omgeving geen 
bestrijdingsmiddelen. 

73. Kind wordt blootgesteld aan 
chemisch vervuilde grond. 

     X De grond is niet vervuild. 

74. Kind wordt blootgesteld aan 
verontreinigde buitenlucht. 

                               X Het kinderdagverblijf bevindt zich in 
een rustige omgeving. Er zijn geen 
potentiële vervuilers in de buurt. 

          
  
4.Gezondheidsrisico’s tengevolge van (het uitblijven van) medisch handelen. 

Risico           Kans dat de situatie zich voordoet Actie nodig 

Uitgesloten      Klein       Groot 

75. Kind krijgt medicatie verkeerd 
toegediend. 

                                   X Wij hanteren een protocol 
medicijntoediening. De ouders moeten 
eerst een medicijntoedieningsformulier 
invullen , zo worden misverstanden 
voorkomen. 

76. Kind krijgt bedorven 
medicament toegediend. 

                                   X                Wij hanteren een protocol 
medicijntoediening. Dat houdt onder 
andere in dat het medicijn in de originele 
verpakking moet zitten met de 
houdbaarheidsdatum erop. Medicijnen 
worden  bij ons in de koelkast bewaard. 

77. Kind krijgt paracetamol 
zonder diagnose. 

         X Wij geven de kinderen geen paracetamol 
tenzij de ouders schriftelijk toestemming 
hebben gegeven. Zie protocol. 

78. Kind wordt niet of onjuist 
medisch behandeld door 
onvolledige of onjuiste medische 
dossiers. 

         X Kinderen worden bij ons niet medisch 
behandeld. 
  

79. Kind wordt ondeskundig 
medisch behandeld door 
personeel. 

         X Behalve medicijntoediening volgens 
protocol, worden de kinderen bij ons niet 
medisch behandeld. Pedagogisch 
medewerker volgt jaarlijks EHBO voor 
kinderen. 

80. Kind komt via de 
koortsthermometer in contact 
met ziektekiemen. 

                                   X Wij hebben een infrarood thermometer. 

81. Kind komt in contact met 
ziektekiemen via zalf of crème. 

                                   X Pedagogisch medewerker zorgt voor 
goede handhygiëne bij insmeren met 
crème en zalf. Hygiëneprotocol 3. 

82. Kind komt door onhygiënische 
wondverzorging in contact met 
andermans bloed of wondvocht. 

                                  X                        Wondjes worden door ons afgedekt, 
waardoor de kans hierop zeer klein is. 
Pedagogisch medewerker is  in het bezit 
van een kinderehbo-diploma. 

 

Toevoeging: Voor de soms aanwezige BSO kinderen gelden ook deze punten die in deze lijst beschreven staan. De risico’s 

zijn gelijkwaardig. De ouders hebben daarnaast een formulier ingevuld dat de kinderen zelf van en naar school toe gaan. 

Zie voor verdere afspraken pedagogisch beleidsplan 2.6 

 

 


