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Inleiding
Voor u ligt het gezondheidsbeleid van Kinderopvang Papendrecht. Hierin is beschreven hoe
wij de gezondheidsrisico’s van de kinderen en medewerkers willen beperken. Het tot stand
brengen van gedegen en verantwoord gezondheidsmanagement binnen onze organisatie
moet er voor zorgen dat alle betrokkenen gezondheidsrisico’s onderkennen en dat ons
handelen erop gericht is om ziekte te voorkomen. Wij maken bij de totstandkoming van een
goed beleid gebruik van de methode gezondheidsmanagement van het Landelijk Centrum
Hygiëne en Veiligheid (LCHV). Bij deze methode staat het gedrag van medewerkers, kinderen
en ouders centraal.
Het doel van de methode is om ons meer bewust te maken van de gezondheidsrisico’s en
deze tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Zo worden door de risico-inventarisatie
alle factoren in kaart gebracht die van invloed zijn op de gezondheid en wordt door middel
van de daaruit voortvloeiende actieplannen aangegeven welke maatregelen we (moeten)
nemen om een gezonde ontwikkeling in een gezonde omgeving te waarborgen. Afspraken
met betrekking tot het gedrag van medewerkers en kinderen zijn van groot belang bij het
waarborgen van een veilige en gezonde omgeving.
De methode bestaat uit 3 stappen namelijk:
Stap 1: Inventarisatie
Stap 2: Actieplan
Stap 3: Gezondheidsverslag
Risico-inventarisatie
Volgens de Wet Kinderopvang moet er jaarlijks een risico-inventarisatie gedaan worden om
de gezondheid in het kinderdagverblijf te bewaken. De risico’s die geïnventariseerd worden,
komen overeen met de beschreven huisregels en protocollen.
De gezondheidsrisico’s op de inventarisatielijst zijn onderverdeeld in 4 categorieën:
A) Risico’s door overdracht van ziektekiemen
B) Risico’s als gevolg van het binnenmilieu
C) Risico’s als gevolg van het buitenmilieu
D) Risico’s ten gevolge van (het uitblijven van) medisch handelen
Alle gezondheidsrisico’s die op de inventarisatie lijsten beschreven zijn hebben wij
opgenomen als vast onderdeel in onze map gezondheidsmanagement. Deze map is op alle
groepen aanwezig en voor alle medewerkers en ouders ter ondersteuning te gebruiken/in te
zien.
Alle gezondheidsrisico’s die zich voor zouden kunnen doen binnen ons kinderdagverblijf
worden vermeld. Achter deze mogelijke risico’s is een oplossing omschreven die wij als
huisregel hanteren. Via het actieplan en het gezondheidsverslag kan nagegaan worden
welke acties en maatregelen wij treffen om dit te verwezenlijken.
Bewustwording van gevaren moet steeds weer heel hoog op de agenda gezet worden in
teamvergaderingen. De inventarisaties zijn bedoeld om risico’s op de groep te onderkennen
die de gezondheid van kinderen kunnen bedreigen. Het gedrag van kinderen en
groepsleiding staat hier centraal. De groepsleiding zal samen met de beleidsmedewerker de
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risico-inventarisatie uitvoeren in de verschillende ruimtes en de bevindingen met de andere
pedagogisch medewerkers en de leidinggevende bespreken.
Actieplan
In de praktijk is het onmogelijk om alle risico’s uit te sluiten. Aan de hand van de prioritering
van de gezondheidsrisico’s die uit de risico-inventarisatie naar voren komen wordt het
actieplan samengesteld. In het actieplan wordt beschreven welke acties met betrekking tot
het verkleinen van gezondheidsrisico’s op welke termijn zullen plaatsvinden.
Gezondheidsverslag
Het gezondheidsverslag is een beknopte en overzichtelijke samenvatting van alles wat er
binnen het kinderdagverblijf op het gebied van gezondheid is gebeurd. Het omvat de
ingevulde inventarisatielijsten en het actieplan. Jaarlijks worden de stappen herhaald om het
gezondheidsbeleid te bewaken en daar waar nodig te verbeteren.
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Gezondheidsrisico’s door overdracht van ziektekiemen
Jonge kinderen vormen een kwetsbare groep. Hun afweersysteem is nog volop in
ontwikkeling. Kinderen die een kindercentrum bezoeken hebben een grotere kans om een
infectieziekte op te lopen dan kinderen die thuis verblijven. Via andere kinderen en
bijvoorbeeld door het gebruik van gezamenlijk speelgoed komen zij vaker en al op jongere
leeftijd in contact met allerlei ziekteverwekkers (micro-organismen) waartegen zij nog geen
weerstand hebben opgebouwd.
Intiem contact, verzorging en spelactiviteiten, gekoppeld aan onvoldoende hygiënisch
gedrag, worden vandaag de dag als belangrijkste oorzaak van verspreiding van
infectieziekten gezien.

Protocollen en werkafspraken
Handhygiëne
Wij zorgen dat het kind zo min mogelijk in contact komt met ziektekiemen via ongewassen
handen van groepsleiding door het optimaal zorgdragen van een goede handhygiëne en het
wassen van de handen
voor:
 Het bereiden en aanraken van voedsel
 Het eten en helpen bij het eten
 Wondverzorging
na:
 Hoesten, niezen, snuiten
 Toiletgebruik
 Verschonen kind
 Afvegen billen kind
 Contact met lichaamsvochten, zoals speeksel, snot, braaksel, ontlasting, wondvocht of
bloed
 Buiten spelen
 Contact vuile was of afvalbak
 Schoonmaakwerkzaamheden
Wij wassen de handen zorgvuldig volgens het handenwasprotocol
• Gebruik stromend water.
• Maak de handen nat en neem vloeibare zeep.
• Wrijf de handen over elkaar en zorg ervoor dat water en zeep over de gehele handen
worden verdeeld.
• Spoel de handen al wrijvend af onder stromend water.
• Droog de handen af met een schone droge handdoek, gebruik liefst papieren handdoeken.

4

Ziekte/infectiegevaar
Wij zorgen ervoor dat kinderen niet in contact komen met ziektekiemen van een zieke leidster
door:
 Goede handhygiëne.
 Toepassen ziekteprotocol voor pedagogisch medewerkers (zelfde als kinderen).
Wij voorkomen zoveel mogelijk dat kinderen in contact komen met pus of vocht uit
blaasjes/wondjes van een ander kind door:
 Toepassen ziekteprotocol kinderen.
 Het regelmatig deppen van pus/vocht met wattenstaafje.
 Het afdekken van de wond.
 Een loopoor bijvoorbeeld af te dekken met een steriel gaasje.
 Het aanstippen van waterwratjes met jodium en het daarna af te dekken.
 Alle materialen en oppervlakten die in aanraking gekomen zijn met het pus/vocht goed te
reinigen.
 Een goede handhygiëne.
Verder beperken wij de risico’s van overdracht van ziektekiemen van kind op kind door:
 Gebruik eigen handdoek kind.
 Het geven van eigen speelgoed.
 Het reinigen van dit speelgoed na het spelen of voordat een ander kind het gebruikt.
 Het wassen van de handjes van de kinderen na krabben aan de wondjes.
 Gebruik eigen bestek en beker.
 Toepassen ziekteprotocol.
Hoesten/niezen
Wij voorkomen dat kinderen in contact komen met ziektekiemen door aanhoesten of niezen
door groepsleiding door:
 Het toepassen van een goede hoest- en nieshygiëne.
 Niet hoesten en niezen in de richting van anderen.
 De hand voor de mond houden.
 Na hoesten, niezen en snuiten de handen te wassen.
Wij voorkomen dat kinderen in contact komen met ziektekiemen door aanhoesten of niezen
door andere kinderen door:
 Het aanleren van een goede hoesthygiëne.
Dit houdt in:
 Kinderen leren het hoofd weg te draaien of naar beneden te buigen tijdens hoesten,
niezen.
 Kinderen erop te wijzen hun hand voor de mond te houden.
 Kinderen leren de handen te wassen wanneer deze door hoesten en niezen zichtbaar vuil
zijn.
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Wij voorkomen dat kinderen in contact komen met ziektekiemen door snot/spuug van andere
kinderen door:
 Kinderen regelmatig hun neus te laten snuiten.
 Voor ieder kind telkens een schone zakdoek te gebruiken en daarna weg te gooien.
 Voor ieder kind telkens schone spuugdoekjes en slabben te gebruiken en na gebruik in de
was te doen.
Gebruik washandjes
Wij voorkomen dat kinderen in contact komen met ziektekiemen via washandjes door:
 Per kind een eigen washandje te gebruiken om handen en gezichten mee af te vegen en
deze na gebruik meteen in de was te doen.
Wij voorkomen dat kinderen in contact komen met ziektekiemen via toiletgebruik door:
 Kinderen aan te leren na toiletgebruik de handen goed te wassen (met schuimend zeep).
 Wij gebruiken wegwerphanddoekjes of verschonen de katoenen handdoek zo vaak als
nodig.
 De wastafel goed bereikbaar te maken voor kinderen, zo nodig door een opstapje te
gebruiken en/of de kinderen te helpen.
 De wc-potten volgens het schoonmaakprotocol te reinigen.
 Geen gebruik te maken van potjes.
 Kinderen mogen tijden de verschoning of het toiletgebruik geen speelgoed bij zich
hebben.
Verschonen
Wij voorkomen dat kinderen in contact komen met ziektekiemen tijdens het verschonen door:
 Vuile luiers direct weg te gooien.
 Het gebruik van een afgesloten afvalbak.
 Het schoonmaakkussen na elke verschoning te reinigen.
 Het verschoonkussen te vervangen wanneer dit kapot is.
 Onze handen te wassen na elke verschoning of na helpen bij toiletgebruik kinderen.
Gebruik handdoeken en reinigen kraan/wasbak
 Handdoeken vervangen wij bij zichtbare vervuiling of tenminste eenmaal per dagdeel.
 De kraan en de wasbak worden bij zichtbare vervuiling direct gereinigd en anders
minimaal eenmaal per dag.
Voedselbereiding
Wij zorgen ervoor dat het kind niet in contact komt met ziektekiemen door middel van
onhygiënisch bereid en bewaard voedsel door:
 Te werken volgens de hygiënecode van het voedingscentrum (zie bijlage).
 Te zorgen voor een goede handhygiëne.
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 Te werken met schoon keukenmateriaal in een schone keuken. Er is een aparte keuken
voor voedselbereiding en een aparte keuken voor handen wassen na het verschonen op
de groepen.
 Voedsel volgens de voorschriften te verhitten (tot minimaal 75 graden in de kern).
 Geen resten te bewaren.
 Gekoelde producten direct na aflevering of aankoop in de koelkast op te bergen.
 Gekoelde producten onder 7 graden te bewaren.
 Zuigelingenvoeding en moedermelk onder 4 graden te bewaren.
 Producten niet langer dan een half uur voor bereiding uit de koelkast te halen.
 Gekoelde producten die langer dan 30 minuten uit de koeling zijn niet meer te gebruiken.
 Ingevroren voedsel in de koelkast te laten ontdooien, niet daarbuiten.
 De houdbaarheidsdatum op de verpakkingen te controleren op versheid.
 Bij het invriezen van maaltijden en brood altijd de eerst aangeschafte artikelen te
gebruiken.
 Voedsel in kapotte verpakkingen niet te gebruiken.
Moedermelk
Wij wijzen ouders erop afgekolfde moedermelk gekoeld te vervoeren naar het
kinderdagverblijf. Daarna bewaren en bereiden wij het volgens onderstaand voorschrift:
 Toepassing goede handhygiëne groepsleiding.
 De bevroren moedermelk wordt in de koelkast ontdooid of in de flessenwarmer.
 Moedermelk wordt niet gebruikt wanneer het langer dan één uur buiten de koeling is
geweest.
 Resten moedermelk worden weggegooid. Nooit nogmaals opgewarmd!
Thuisbereide zuigelingenvoeding
Wij accepteren alleen zuigelingenvoeding in poedervorm volgens de voorgeschreven
hygiënecode (thuis door de ouders aangemaakte voeding is op het kinderdagverblijf niet
toegestaan).
Flesvoeding
Wij zorgen er voor dat het kind niet in contact komt met ziektekiemen via onhygiënisch
bereide flesvoeding door:
 Toepassing goede handhygiëne groepsleiding.
 Het gebruik van gekookt water voor zuigelingenvoeding die voor de hele dag bereid
wordt.
 Het weggooien van resten flesvoeding.
Flessen
Wij zorgen er voor dat het kind niet in contact komt met ziektekiemen via onzorgvuldig
gereinigde flessen/spenen/drinkbekers/borden en bestek door:
 Gebruik eenvoudig te reinigen flessen.
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Bij elk kind een eigen fles te gebruiken.
Flessen na gebruik direct schoon te spoelen.
De flessen in de afwasmachine te reinigen.
Flessen van kinderen jonger dan 7 maanden niet in de afwasmachine te wassen maar na
elke voeding uit te koken.
De schone flessen op hun kop te bewaren op een schone handdoek.
De flessen dagelijks gedurende 4 minuten uit te koken.
De spenen dagelijks een minuut uit te koken.
Na het drinken meteen de drinkbekers te reinigen.
Kinderen per maaltijd hun eigen eetservies te laten gebruiken.

Fopspenen
Wij dragen er zorg voor dat kinderen niet in contact komen met ziektekiemen via vuile of
andermans fopspeen door:
 De fopspenen regelmatig uit te koken.
 De fopspenen regelmatig te vervangen.
 De fopspenen zo min mogelijk te gebruiken, bij voorkeur alleen in bed.
 Voor elk kind een eigen, herkenbare fopspeen te gebruiken.
 De fopspenen gescheiden van elkaar op te bergen.
Beddengoed
Wij zorgen er voor dat het kind niet in contact komt met ziektekiemen via het beddengoed
door:
 Zo veel mogelijk gebruik te maken van een ‘eigen’ bedje.
 Het zichtbaar vuile beddengoed meteen te verschonen.
 Het gebruik van eigen slaapzakjes en deze regelmatig te wassen.
Speelgoed
Wij dragen er zorg voor dat kinderen niet in contact komen met ziektekiemen via vuil
speelgoed door:
 Speelgoed dat niet in gebruik is op te bergen.
 Zichtbaar vuil speelgoed meteen te reinigen.
 Babyspeelgoed dat in de mond genomen wordt dagelijks te reinigen.
 Speelgoed waarvan je weet dat kinderen het in de mond stoppen, dagelijks te reinigen.
 Zo veel mogelijk eenvoudig te reinigen speelgoed aan te schaffen.
 Slijtvast speelgoed aan te schaffen.
 Beschadigd speelgoed te vervangen.
 Het binnen- en buitenspeelgoed gescheiden te houden.
Verkleedkleren
Wij dragen er zorg voor dat kinderen niet in contact komen met ziektekiemen via vuile
verkleedkleren door:
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 Alleen verkleedkleren aan te schaffen die op 60 graden gewassen kunnen worden.
 Zieke kinderen met bijvoorbeeld open blaasjes/koortslip niet in de verkleedhoek te laten
spelen en als dit toch gebeurt de kleding een extra wasbeurt te geven.
Stoffen speelgoed/knuffels
Wij dragen er zorg voor dat kinderen niet in contact komen met ziektekiemen via vuile
knuffels of stoffen speelgoed door:
 Deze maandelijks te wassen.
 Alleen speelgoed aan te schaffen dat op 60 graden gewassen kan worden.
 Zieke kinderen met bijvoorbeeld open blaasjes/koortslip er niet mee te laten spelen en
als dit toch gebeurt het speelgoed een extra wasbeurt te geven.
Zwembadjes
Wij dragen er zorg voor dat kinderen niet in contact komen met ziektekiemen via vervuild
zwemwater door:
 Het gebruik van (zwem)luiers om ontlasting in het water te voorkomen.
 Het water bij directe vervuiling te vervangen.
 Kinderen niet te laten eten/drinken tijdens het spelen in het badje.
 De badjes elke dag na gebruik te reinigen en droog op te bergen.
Waterspeelgoed (in badjes en de watertafel)
Wij dragen er zorg voor dat kinderen niet in contact komen met ziektekiemen via
waterspeelgoed door:
 Speelgoed aan te bieden dat niet uitnodigt om in de mond te stoppen, zoals bijvoorbeeld
eendjes in plaats van bekertjes.
Dieren
Wij zorgen er voor dat het kind niet in contact komt met ziektekiemen via uitwerpselen van
dieren door:
 Plaagdieren te weren uit ons kinderdagverblijf door alert te zijn op naden, kieren en
uitwerpselen van de dieren.
 Etensresten goed te verpakken en kruimels op te ruimen.
 Afval in afgesloten containers op te bergen.
 Vliegen zoveel mogelijk te weren.
 Uitwerpselen direct te verwijderen (ook vogel- en vliegenpoep).
 Bij vermoedde aanwezigheid van plaagdieren direct actie te ondernemen om het
probleem op te lossen.
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Gezondheidsrisico’s als gevolg van het binnenmilieu
Wij proberen te vermijden dat kinderen in bedompte, te koude of te warme ruimtes
verblijven door:
 Waar mogelijk ramen of ventilatieroosters open te zetten.
 Op andere veilige manieren zoveel mogelijk te ventileren.
 ’s Zomers waar mogelijk en niet in strijd met het (brand)veiligheidsplan ramen en (buiten)
deuren open te zetten.
 Bij kou regelmatig de temperatuur te meten (de temperatuur in de verblijfsruimte mag
niet lager zijn dan 17°C en in de slaapruimte niet lager dan 15°C).
 Bij warm weer tussen de 20 en 25 graden zo mogelijk extra ventilatie en zonwering te
gebruiken.
 Bij extreem warm weer boven 30 graden, zo mogelijk tijdelijke airco te plaatsen.
 Bij warm weer met de kinderen naar koelere plaatsen in het kinderdagverblijf te gaan.
 Bij warm weer de activiteiten aanpassen en vaker drinken aanbieden.
 Bij warm weer ‘s nachts extra te ventileren.
Stoffering
Voorwerpen van textiel zoals vloerkleden, gordijnen, matrassen, boxkleden en gestoffeerd
meubilair vormen een belangrijke bron van allergenen. Allergenen zijn stoffen die een
allergische reactie kunnen veroorzaken zoals astma of allergisch eczeem. Veel kinderen zijn
overgevoelig voor allergenen, vooral van huisstofmijten en huisdieren, maar ook wel voor
huidschilfers van andere mensen. Allergenen zijn vooral schadelijk voor kinderen die een
allergie hebben. Maar ook gezonde kinderen kunnen door contact met allergenen allergieën
ontwikkelen.
Wij gaan als volgt om met stoffering om aanraking met allergenen te minimaliseren:
 Textiel op minimaal 60 graden wassen.
 Niet wasbare textiel (zoals kussens of matrassen) van een mijtenwerende hoes voorzien.
 Geen 2e hands meubels, matrassen en vloerkleden die niet op 60°C te reinigen zijn
gebruiken.
 Het gebruik van losse vloerkleden vermijden of anders kortpolige en gemakkelijk te
reinigen vloerkleden kopen.
Wij voorkomen het stoffig worden van ruimtes door:
 Volgens rooster schoon te maken; vloer en meubilair dagelijks, hoger gelegen
oppervlakken wekelijks, verticale oppervlakken maandelijks.
 Vloerwissers en stofzuiger te gebruiken.
 De ruimtes zo in te richten dat het gemakkelijk schoonmaken is en stof minder kans krijgt.
 Opgehangen knutselwerkjes, decoraties e.d. stofvrij te houden of te verwijderen wanneer
ze stoffig worden/zijn.
 In het bijzijn van de kinderen worden geen vluchtige stoffen zoals spuitbussen (haarlak,
deodorant, verf, fixeer, luchtverfrisser), lijm, terpentine, wasbenzine, vlekkenwater,
boenwas, afbijtmiddel of andere middelen met oplosmiddelen gebruikt. Wij gebruiken zo
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min mogelijk sterk geurende reinigingsmiddelen en op de groepen worden geen
verbrandings- of kooktoestellen gebruikt.
Geluidsoverlast
Als er aanwijzingen voor geluidsoverlast zijn, schakelen wij zonodig een deskundige in. Wij
proberen zelf geluidsoverlast te voorkomen (binnen en buiten) en wijzen kinderen erop
wanneer zij last veroorzaken.
Allergieën via dieren en planten
Wij houden geen harige huisdieren op het kinderdagverblijf. Bezoek aan de kinderboerderij
gaat altijd in overleg met de ouders. Wij houden geen planten en bloemen in de
groepsruimtes.
Schoonmaken
 Wij streven na om consequent schoon te maken door het schoonmaakrooster te
hanteren.
 Wij werken met afvinklijsten als controlemiddel.
 Wij proberen de schoonmaakwerkzaamheden zoveel mogelijk te doen wanneer de
kinderen niet op de groep zijn.
 Wij maken gebruik van vloerwissers en stofzuiger.
 Wij reinigen schoonmaakattributen grondig na gebruik en plaatsen ze direct in de
daarvoor bestemde werkkast.
 Sponzen kunnen beter niet gebruikt worden omdat ze moeilijk te reinigen zijn en lang nat
blijven (vermenigvuldiging micro-organismen).
 ge 1B Oplossingenlijst

Gezondheidsrisico’s als gevolg van het buitenmilieu
De zandbak





De zandbak wordt na gebruik afgedekt.
Kinderen eten en drinken niet in de zandbak.
Alle zichtbare verontreiniging wordt direct verwijderd.
De kinderen wassen hun handen na het spelen in de zandbak.

Het zand wordt vervangen:
 Wanneer zichtbare vervuiling niet meer te verwijderen valt.
 Wanneer kinderen “vuil” uit de zandbak komen.
 Wanneer dierlijke uitwerpselen zijn aangetroffen wordt de oude laag eerst verwijderd.
Wespen
We verkleinen de kans dat kinderen door een wesp gestoken worden door:
 Zoet eten en drinken te beperken in de buitenruimte.
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Wanneer dit toch gebeurt kinderen door een rietje te laten drinken.
Zoet eten en drinken niet onafgedekt te laten staan.
Plakkerige handen en monden (van zoetigheid) direct schoon te maken.
Kinderen nooit zonder toezicht te laten.

Zonnesteek/verbranding door zon
We voorkomen de kans op een zonnesteek/verbranding door zon door:
 Het zonneprotocol toe te passen.
 Gebruik van parasols en/of zonneschermen.
 In de schaduw of binnen te blijven wanneer het erg warm is.
 Binnen te blijven tussen 12.00 en 15.00 uur wanneer het erg zonnig is.
 Grote inspanning bij het spelen te vermijden.
 Hoofden te bedekken met petjes, hemdjes te laten dragen.
 Kinderen voldoende en herhaaldelijk in te smeren met zonnebrandcrème met factor 50.
 Kinderen voldoende te laten drinken.
Kou
Bij strenge kou gaan wij niet of slechts eventjes buitenspelen en zorgen wij ervoor dat de
kinderen warm zijn aangekleed.
Bestrijdingsmiddelen
Bestrijdingsmiddelen bij bijvoorbeeld een wespennest laten wij alleen toepassen door
deskundigen. De kinderen blijven dan binnen. Verder volgen we het advies van de
deskundige.
Lucht- of bodemverontreiniging
Bij vermoeden van lucht- of bodemverontreiniging worden deskundigen ingeschakeld.

Gezondheidsrisico’s ten gevolge van (het uit blijven van)
medisch handelen
Protocol medicijnen en medicijnverstrekking
 Wij dienen geen koortsverlagende en pijnstillende middelen zoals paracetamol toe.
Paracetamol wordt veel gebruikt en lijkt een ‘onschuldig’ medicament. Door het gebruik van
paracetamol bestaat echter het risico dat symptomen onderdrukt worden wat tot een foute
inschatting kan leiden. Een kind kan ernstiger ziek zijn dan op grond van het gedrag verwacht
zou worden.
 Wanneer wij medicijn toedienen wordt samen met de ouders een formulier ingevuld
waarop het medicijn en de wijze van toediening staat vermeld.
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 De overdracht tussen de groepsleiding vindt zowel mondeling als schriftelijk (om
misverstanden te voorkomen) plaats.
 Wij geven alleen medicijnen die in de originele verpakking met bijsluiter aan ons is
gegeven.
 Wij lezen eerst zorgvuldig de bijsluiter voor het medicament verstrekt wordt.
 Wij leggen vast welke persoon de medicijnen verstrekt (het liefst, indien haalbaar, 1
persoon per kind).
 Wij hanteren een afvinklijst zodat voorkomen wordt dat een kind twee keer een medicijn
krijgt toegediend.
 Wij controleren de houdbaarheidsdatum van de medicamenten.
 Wij hanteren een medisch dossier van het kind en zorgen ervoor dat betrokken
groepsleiding op de hoogte is van de inhoud van het dossier.
 We vermelden de gezondheidskenmerken en bijzonderheden in het dossier.
 Wij geven alleen medicijnen die al eerder thuis zijn verstrekt.
 Bij calamiteiten als gevolg van verstrekking van een geneesmiddel/zelfzorgmiddel gaan
wij naar de spoedeisende hulp van het Albert Schweizer ziekenhuis te Dordrecht.
 In de kindgegevens wordt de huisarts en het telefoonnummer vermeld.
 Wij bewaren medicijnen in de originele verpakking en volgens de voorschriften op de
bijsluiter.
Medisch handelen
Wij zorgen ervoor dat een kind niet ondeskundig medisch wordt behandeld doordat:
 Al onze pedagogisch medewerkers een E.H.B.O. cursus gevolgd hebben of bij
indiensttreding gaan volgen.
 Zij alleen eerste hulp bij ongelukken bieden bij klein letsel en medische hulp inschakelen
wanneer wij dit nodig achten.
 Medicijnverstrekking alleen op bovenstaande manier doen.
 Wanneer wij twijfelen aan onze vakbekwaamheid op het gebied van medisch
handelen/medicijnverstrekking, deskundige hulp inschakelen in overleg met de ouders.
Koortsthermometer
Ziektekiemenverspreiding via de koortsthermometer voorkomen wij door:
 Goede handhygiëne.
 Voor en na gebruik de thermometer te desinfecteren met alcohol van 70% of hoesjes te
gebruiken.
Zalf of crème
Ziektekiemenverspreiding via zalf of crème voorkomen wij door:
 Een goede handhygiëne bij het insmeren met crème of zalf.
 Het gebruik van spatels of rubber handschoenen bij het gebruiken van crème of zalf.
 Het gebruik van tubes of wegwerpflacons, waardoor de kans op besmetting afneemt.
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Ziektekiemenverspreiding door onhygiënische wondverzorging voorkomen wij door:
 Handen voor en na wondverzorging grondig te wassen.
 Het dragen van wegwerphandschoenen bij elk contact met bloed, of bij contact met
wondvocht of lichaamsvochten die zichtbaar met bloed zijn vermengd.
 Gemorst bloed met handschoenen aan te verwijderen en het bloed met een papieren
tissue op te nemen. Daarna maken wij de ondergrond schoon met water en zeep en
desinfecteren wij het oppervlak met alcohol (70%).
 Wondjes met een waterafstotende pleister af te dekken en verband of pleister regelmatig
te verwisselen (in ieder geval wanneer het doordrenkt is met bloed of wondvocht).
 Met bloed bevuilde kleding en linnen op 60°c te (laten) wassen.

Protocol wat te doen na bloedcontact
Bij bloed-bloed-contact komt het bloed van de ene persoon direct in contact met het bloed
van een andere persoon. Het kan niet worden uitgesloten dat besmetting met bloedoverdraagbare ziekten tijdens bijvoorbeeld wondverzorging plaatsvindt. De kans op
besmetting is klein en besmetting vindt niet plaats als de huid intact is.
Ook als een kind een ander kind tot bloedens toe bijt is er een risico op het overdragen van
bloed-overdraagbare aandoeningen.
Behandeling
Bij bloedcontact spoelen wij de wond goed uit en desinfecteren deze met betadinejodium.
Daarna wordt (binnen 24 uur) de huisarts of de GGD gebeld en gevraagd of aanvullende
maatregelen noodzakelijk zijn.
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