
Gezondheid  
 
1 Gezondheidsprotocol  
1.1 Handhygiëne voor kinderen en pedagogisch medewerkers 
• Draag altijd zorg voor een goede handhygiëne  
• Zorg voor kort geknipte nagels  
• Draag zo min mogelijk sieraden  
• Was de handen op cruciale momenten  
 
Voor;  
• het aanraken en bereiden van voedsel  
• het eten of het helpen bij eten  
• wondverzorging  
 
Na;  
• hoesten, niezen en snuiten  
• toiletgebruik  
• het verschonen van een kind  
• het afvegen van de billen van een kind  
• contact met lichaamsvochten zoals speeksel, snot, braaksel, ontlasting, 
wondvocht of bloed  
• buiten spelen  
• contact met vuile was of de afvalbak  
• schoonmaakwerkzaamheden  
 
 
Handen wassen doe je als volgt;  
• 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 het liefst 
papieren handdoeken  
• pak bij zichtbare verontreiniging én minimaal elk dagdeel een schone 
handdoek  
• de kraan (handcontactpunt) worden minimaal dagelijks gereinigd  
 
Niemand zal ontkennen dat het vrijwel onmogelijk is om kinderen na ieder 
kuchje de handen te laten wassen. Maak zelf een inschatting wanneer dit nodig 



is. Spreek bijvoorbeeld af dat wanneer handen zichtbaar vuil zijn, wassen 
noodzakelijk is. Voor groepsleiding geldt dat handen in ieder geval gewassen 
moeten worden na een hoestbui, voor het smeren van boterhammen en voor 
en na het verzorgen van wondjes. Verder kan een goede taakverdeling, waarbij 
iemand die verkouden is en dus veelvuldig hoest, risico’s beperken. Spreek 
bijvoorbeeld af dat een collega de bereiding van voeding voor zijn rekening 
neemt.  
 
1.2 Zieke groepsleiding 
• Draag altijd zorg voor een goede handhygiëne  
• In het geval van buiktyfus, paratyfus, bloederige diarree en open tbc komt de 
groepsleiding niet werken  
• Overleg bij een mogelijk besmettelijke ziekte zoals diarree of huiduitslag met 
ARBO-arts  
• Van de groepsleiding die ziek van vakantie terug komt (en dus nog geen 
kinderen heeft kunnen besmetten) moet worden overwogen of hij/zij wel in de 
groep wordt ingezet. Neem contact op met Tanja, voordat je komt werken.  
• draag zorg voor een goede hoesthygiëne  
De volgende maatregelen zijn van belang;  
• voorkom aanhoesten. i.p.v. hoest of nies niet in de richting van een ander houd 
tijdens het hoesten of niezen de hand voor de mond  
• was na hoesten, niezen of neus snuiten de handen  
 
1.3 Zieke kinderen 
• Dep het pus/vocht uit blaasjes of wondjes van kinderen regelmatig met 
bijvoorbeeld een wattenstaafje  
• Dek de wond af  
• Dek een loopoor af met een steriel gaasje  
• Stip open waterwratjes met jodium aan en dek ze af  
• Materialen en oppervlakken die verontreinigd zijn met pus of vocht goed 
schoon maken  
• Was de handen na aanraking met pus of vocht  
 
Verder kan overdracht van ziektekiemen op andere kinderen worden 
voorkomen door voor het zieke kind een aantal dingen te regelen;  
• gebruik eigen handdoek  
• geef het kind eigen speelgoed  
• reinig speelgoed voordat andere kinderen dit krijgen  
• was de handen van de kinderen na krabben aan wondjes en/of blaasjes  
• gebruik eigen bestek en beker  



• voorkom dat het kind met koortslip anderen zoent  
• leer kinderen een goede hoesthygiëne aan.  
 
De volgende maatregelen zijn van belang;  
• voorkom aanhoesten. leer de kinderen tijdens hoesten of niezen het hoofd 
weg te draaien of het hoofd te buigen  
• wijs kinderen er op dat ze tijdens het hoesten of niezen de hand voor de mond 
moeten houden  
• laat kinderen de handen wassen als blijkt dat deze na hoesten, niezen zichtbaar 
vuil zijn • laat kinderen regelmatig hun neus snuiten  
• gebruik telkens voor ieder kind een schone wegwerp zakdoek  
• gebruik voor ieder kind een nieuwe washand  
• gooi gebruikte washandjes meteen in de was  
• gebruik een speciaal hoesje om de thermometer om te voorkomen dat de 
thermometer verontreinigd raakt  
• De thermometer wordt na ieder gebruik met water en zeep gereinigd  
• desinfecteer de thermometer voor en na gebruik met alcohol 70%  
• let op een goede handhygiëne bij het insmeren met crème of zalf  
• Er wordt geen zalf uit potjes gebruikt, maar uit tubes of wegwerpflacons, 
uitzondering is sudocreme en vaseline.  
• Er worden spatels, vingercondooms of rubber handschoenen gebruikt worden 
bij het gebruiken van crème of zalf.  
• Groepsleiding wast voor- en na wondverzorging de handen  
• Bij elk contact met bloed, wondvocht of lichaamsvochten die zichtbaar met 
bloed zijn vermengd worden wegwerphandschoenen gedragen .  
• Gemorst bloed wordt met handschoenen aan verwijderd  
• De ondergrond wordt met water en zeep schoongemaakt  
• Het verontreinigde oppervlak wordt schoongespoeld en nagedroogd  
• Het oppervlak wordt daarna met ruim alcohol 70% gedesinfecteerd  
• dek wondjes met een waterafstotende pleister af en verwissel de pleister of 
het verband regelmatig, doe dit in ieder geval als het doordrenkt is met 
wondvocht of bloed  
• was met bloed bevuilde kleding en linnen goed op 60°c  
• Bij bijtincidenten waarbij bloed vrij komt wordt binnen 24 uur contact 
opgenomen met de bedrijfsarts, huisarts of GGD  
 
1.4 Toilet bezoek kinderen 
• leer de kinderen dat ze na toilet bezoek hun handen moeten wassen  
• let er op dat kinderen na het toiletbezoek hun handen wassen  
• zorg voor een op kinderen afgestemde wastafel  



• leer kinderen hun handen goed wassen (zie ook “handen wassen doe je zo”)  
• gebruik vloeibare zeep  
• gebruik wegwerphanddoekjes of verschoon ieder dagdeel de handdoek  
• leer de kinderen plaats te nemen op het toilet zonder de handen op de pot/ 
wc-bril te zetten  
• Laat kinderen geen speelgoed meenemen in het toilet   
 
1.5 Voedsel 
• werk volgens de hygiënecode  
• draag altijd zorg voor een goede handhygiëne • werk met schoon 
keukenmateriaal in een schone werkomgeving  
• verhit rauwe ingrediënten tot minimaal 75°C in de kern  
• berg gekoelde producten na aflevering of aankoop meteen in de koelkast op  
• verpakkingen die beschadigd of met een korte houdbaarheidsdatum gebracht 
worden, worden teruggebracht naar de winkel  
• bewaar gekoelde producten onder 7°C  
• haal producten zo kort mogelijk voor gebruik uit de koelkast  
• gooi gekoelde producten die langer dan dertig minuten buiten de koelkast zijn 
geweest weg  
• controleer de houdbaarheidsdatum voor gebruik  
 
Bedorven voedsel zal minder vaak gezondheidsproblemen veroorzaken dan 
besmette voeding. Bederf is over het algemeen goed te zien. Beschimmelde jam 
wordt weggegooid. Als voeding besmet is met ziektekiemen is dat niet te zien, 
te ruiken of te proeven. Het product oogt smakelijk en ruikt lekker. Dit maakt 
risico’s groot.  
• reinig drinkbeker na ieder gebruik  
• geef kinderen per maaltijd eigen servies  
• gebruik een pedaalemmer  
• maak de pedaalemmers dagelijks leeg  
• spoel de vaatdoek na gebruik met heet stromend water uit  
• pak bij zichtbare verontreiniging, na vuile klusje minimaal elk dagdeel een 
schone vaatdoek  
• verpak etensresten en ruim kruimels op  
• berg afval in gesloten containers of zakken op   
 
1.6 Speelgoed 
• berg speelgoed dat niet in gebruik is in afgesloten kasten op  
• reinig zichtbaar verontreinigd speelgoed meteen  
• reinig babyspeelgoed dat in de mond genomen wordt dagelijks  



• reinig speelgoed dat uitnodigt om in de mond te nemen (bijvoorbeeld een 
plastic boterham) dagelijks  
• schaf eenvoudig te reinigen speelgoed aan (bijvoorbeeld zonder holle ruimtes)  
• schaf slijtvast speelgoed aan  
• gooi beschadigd speelgoed weg of laat het repareren (beschadigd speelgoed is 
lastig schoon te houden)  
• Neem geen speelgoed mee naar de verschoonruimte  
• houd speelgoed voor binnen en buiten gescheiden  
 
1.7 Verkleedkleding/ stoffen speelgoed, knuffels ed. 
• koop alleen verkleedkleren die op 60°C gewassen kunnen worden en was ze 
maandelijks  
• laat zieke kinderen (met een koortslip bijvoorbeeld) niet in de verkleedhoek 
spelen, als dat toch gebeurt: extra wasbeurt  
• was knuffels en stoffen speelgoed maandelijks  
• schaf alleen stoffen speelgoed / knuffels aan die op 60°C gewassen kunnen 
worden  
• laat zieke kinderen (met een koortslip bijvoorbeeld) liever niet met knuffels 
spelen, als dat toch gebeurt: extra wasbeurt  
 
1.8 Buiten spelen 
• Bij aanwijzingen voor bodemverontreiniging wordt een deskundige 
ingeschakeld.  
• Bij aanwijzingen voor luchtverontreiniging wordt een deskundige ingeschakeld.  
• zorg dat kinderen bij wandelingen in bossen of spelen in struiken 
beschermende kleding dragen (denk hierbij aan dichte schoenen, lange broek en 
een pet)  
• controleer kinderen op teken en tekenbeten 
• beperk in de buitenruimte zoet eten en drinken  
• vermijd plakkerige handen en monden bij buitenspelende kinderen  
• gebruik bij buiten drinken rietjes om te voorkomen dat een bij of wesp in de 
mond of keel terechtkomt.  
• Kinderen worden van begin mei tot eind september op alle dagen dat het 
zonnig of half bewolkt is ingesmeerd; ook als ze in de schaduw spelen  
• Er wordt voor kinderen zonnebrandmiddel met een factor (SPF) van ten minste 
20 en het middel beschermt zowel tegen uv-a-straling als tegen uv-b-straling  
• Kinderen worden om de twee uur opnieuw ingesmeerd  
• Tussen 12.00 en 15.00 uur wordt er op toegezien dat zoveel mogelijk in de 
schaduw spelen  



• Er wordt op toegezien dat kinderen zoveel mogelijk een T-shirtje dragen als ze 
buitenspelen  
• Groepsleiding ziet er op toe dat kinderen niet te lang in de zon spelen.  
• Bij extreme hitte wordt de duur van het buitenspelen beperkt .  
• Bij extreme hitte wordt het spel aangepast, zodat grote inspanning wordt 
vermeden.  
• Bij hoge temperaturen wordt extra drinken aangeboden  
• Indien nodig worden schaduwplekken gecreëerd ,maak gebruik van parasols.  
• werk bij warm weer volgens het protocol: Kinderen in de Zon  
• beperkt de duur van het buiten spelen bij extreem lage temperaturen  
• zorg voor goede kleding als het erg koud is.  
 
 
1.9 Zwembadjes 
• verschoon water dagelijks  
• bij tussentijdse vervuiling (door bijvoorbeeld vogelpoep) water gedurende de 
dag verversen  
• berg badjes die niet gebruikt worden droog op  
• kies het juiste speelgoed voor in het badje, geef de kinderen wel eendjes maar 
geen (drink)bekertjes  
• laat kinderen niet eten of drinken in het zwembadje  
 
1.10 Textiel in de groepsruimte 
• was textiel op minimaal 60°C  
• voorzie niet wasbare textiel (zoals kussens of matrassen) van een mijtwerende 
hoes  
• kies voor kort polig en dus makkelijk te reinigen vloerkleden  
• gebruik hoezen over de banken  
• Groepsleiding ziet er op toe dat er geen 2e hands (gestoffeerde) meubels 
aangeschaft worden.  
• Gordijnen worden periodiek gewassen .  
 
1.11 Planten 
• kies planten/bloemen die allergeen arm zijn, zie voor een overzicht van 
allergenen planten de gezondheidsinformatie  
• kies geen onderzetters van hout, riet of gras in verband met schimmelgroei  
• verschoon potgrond jaarlijks  
• reinig potten en schotels regelmatig met water en een borstel om 
schimmelvorming te voorkomen 
 



1.12 Binnenmilieu 
• zorg voor voldoende en goede ventilatie  
• zet de ventilatie de hele dag en nacht open of zet de ventilatie in een hogere 
stand  
• creëer per dag meer ventilatiemogelijkheden door ramen open te zetten  
• ventileer extra tijdens bewegingsspelletjes, Ventilatiegedrag wordt aangepast 
als de activiteit daarom vraagt .  
• lucht dagelijks minimaal 10 minuten  
• controleer regelmatig de temperatuur.  
De temperatuur in de verblijfsruimte mag niet lager zijn dan 17°C. Stel de 
temperatuur in de verblijfsruimte op 20°C in en pas het ventilatiegedrag aan 
wanneer de temperatuur oploopt als de temperatuur binnen oploopt boven de 
25°C, zet dan de ramen en deuren wijd open of gebruik een ventilator aan het 
plafond. Als de temperatuur oploopt boven de 30°C, houd dan platte daken nat. 
Op warme dagen wordt ’s nachts geventileerd om het gebouw af te koelen. In 
de verschillende ruimtes worden temperatuurverschillen van meer dan 5°C 
voorkomen. De luchtvochtigheid wordt regelmatig gecontroleerd en ligt tussen 
de 40% en 60%  
• verwijder droogbloemen, knutselwerken en dergelijke na een maand als ze niet 
worden gereinigd of verwijder ze al eerder wanneer ze zichtbaar stoffig zijn  
• gebruik geen spuitbussen (verf, haarlak en luchtverfrissers) in ruimtes met 
kinderen  
• kies lijm op waterbasis of vul de lijmpotjes niet op de groep waar kinderen 
aanwezig zijn. Zoek een andere ruimte om bij te vullen of doe dit voor of na de 
aanwezigheid van de kinderen  
• gebruik geen wasbenzine, terpentine, verfafbijtmiddelen of andere 
chemicaliën met oplosmiddelen waar kinderen bij zijn.  
• Er wordt geen verf, vlekkenwater of boenwas gebruikt waar kinderen bij zijn.  
• gebruik geen sterk geurende producten, kies ook reinigingsmiddelen met zo 
weinig mogelijk geur.  
• Kinderen wordt toegang tot ruimtes waar gerookt verboden. Er mag binnen 
absoluut niet gerookt worden!  
• Er wordt extra geventileerd tijdens het branden van kaarsen.  
• Verbrandingsgassen komen niet via de ventilatievoorzieningen in de 
binnenruimte terecht.  
• Verontreinigde lucht komt niet via de ventilatievoorzieningen in de 
binnenruimte terecht . • Luidruchtige werkzaamheden worden zo gepland dat 
geluidsoverlast voorkomen wordt  
• Bij geluidsoverlast worden passende maatregelen genomen, zoals tijdelijk in 
een andere ruimte verblijven.  



• Bij overlast wordt een hor voor raam of deur geplaatst om insecten te weren.  
• Bij overlast van vliegen wordt een vliegenlamp gemonteerd op de plaats waar 
vliegen het gebouw binnen komen  
 


