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BELEID VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Informatie over de risico-inventarisatie en richtlijnen veiligheid en gezondheid
Inleiding In de wet kinderopvang is geregeld dat de opvang moet bijdragen aan een
veilige en gezonde ontwikkeling van het kind.
De wet verplicht gastouderbureaus om jaarlijks een risico- inventarisatie (RI) uit te
voeren met betrekking tot veiligheid en gezondheid op de opvanglocatie en zo inzicht
te geven in de mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s bij de opvang van
kinderen.
Bij de risico-inventarisatie wordt gebruik gemaakt van een inventarisatielijst.
Deze lijst bestaat uit een risico-omschrijving op verschillende onderdelen in alle
ruimtes waar het kind toegang toe heeft. Op basis van al deze onderdelen wordt de
werkelijke situatie die wordt aangetroffen beoordeeld.
Er wordt hierbij niet zozeer door een technische bril gekeken, maar vooral door de
ogen en vanuit het gedrag van de kinderen.
Als uitgangspunt geldt dat veiligheid en gezondheid een combinatie is van het
gedrag van kinderen en gastouders enerzijds, en de omgeving waarin zij verblijven
anderzijds.
Als er op een bepaald onderdeel een onaanvaardbaar risico wordt geconstateerd,
wordt dit genoteerd en wordt er een vervolgactie vastgelegd. Er wordt afgesproken
hoe u of de ouder (afhankelijk van de opvanglocatie) het risico terug zal brengen tot
een aanvaardbaar risico. Hierbij wordt afgesproken wanneer u of de ouder het
actiepunt heeft afgehandeld.
Eén exemplaar van de RI bewaart u in de gastoudermap van CGOB de Flevopolder.
Bij een volgende inventarisatie wordt deze vervangen worden door een nieuwe, up to
date, versie.

GGD
De wet kinderopvang legt het toezicht en de handhaving bij de lokale GGD. De GGD
inspecteert de gastouderbureaus op haar veiligheids- en gezondheidsbeleid, op de
methodiek die zij hanteert voor risico-inventarisatie en over de afspraken met
(gast)ouders over de veiligheid en gezondheid op de opvanglocatie.
De GGD houdt ook direct toezicht op gastouders. Het kan zijn dat een inspecteur van
de GGD met u een afspraak wil maken op de opvanglocatie om de opvang te
beoordelen.
Hierbij controleert de inspecteur onder andere of er een actuele risico-inventarisatie
aanwezig is in de woning. De RI dient de opvangomgeving goed te beschrijven en er
mogen geen onaanvaardbare risico’s zijn.
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Richtlijnen hygiëne van de opvangomgeving
Als gastouder dient u zorg te dragen voor de dagelijkse hygiëne binnen de gehele
opvangomgeving, zodat de kans op besmetting met mogelijk ziekte tot gevolg zo
gering mogelijk blijft. De ruimtes waarin de kinderen worden opgevangen, dienen te
allen tijde schoon zijn:
Handhygiëne
• Was de handen voor de bereiding van de (fles-) voedingen, het eten of helpen
bij eten en voor wondverzorging.
• Was de handen na het verschonen, na toiletbezoek, na
schoonmaakwerkzaamheden, na hoesten, niezen, snuiten en na het
buitenspelen.
Toilethygiëne
• Ten aanzien van de toiletten wordt het advies gegeven om ’s morgens of de
avond voordat de kinderen worden gebracht de wc met een mild
schoonmaakmiddel schoon te maken.
• Gelieve geen schoonmaakmiddel gebruiken waar chloor en/of bleekmiddel in
zit.
• De schoonmaakmiddelen dienen te allen tijde buiten het bereik van het kind
opgeruimd te worden.
Hygiëne tijdens verschonen
• Houd het verschonen gescheiden van voedselbereiding.
• Zorg voor een onbeschadigd en schoon verschoonkussen.
• Reinig het verschoonkussen na iedere verschoning en gooi de luiers direct
weg in een gesloten afvalemmer.
Hoesthygiëne
• Bij hoesten en niezen hoofd wegdraaien en hand of binnenkant van de
elleboog voor de mond houden.
• Na het hoesten of niezen handen wassen.
• Voorkom snottebellen door de kinderen op tijd de neus af te laten vegen.
Binnenmilieu
• Zorg voor werkende ventilatievoorzieningen en lucht regelmatig de
verblijfruimtes
• Stel de verblijfsruimtetemperatuur in op 20 °C,
en de slaapkamer temperatuur op 18 °C
• Voorkom temperatuurschommelingen.
Maximumtemperatuur is 27 °C en minimum is 17 °C.
Buitenmilieu
• Hygiëne zandbakken: zorg voor afdekking van de zandbak en ververs
regelmatig het zand
• Gebruik buitenspeelgoed niet binnen.
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Afspraken over allergenen en huisstofmijten
• Houd goed schoon en stofzuig en dweil dagelijks.
• Was beddengoed, knuffels en meubilairhoezen wekelijks.
Slapen
Wat betreft de hygiëne omtrent het slapen, wordt er duidelijk de voorkeur gegeven
om ieder kind zijn/haar eigen beddengoed te geven. Op het moment dat het kind
onder haar eigen beddengoed slaapt, is het voldoende om het linnengoed (en/of de
slaapzak) eenmaal per week te wassen. Wanneer u niet over de mogelijkheid
beschikt om voor ieder kind een eigen set te hebben, dan dient u het onderlaken en
sloop voor ieder slaapmoment te verschonen.
Huisdieren
Wanneer u huisdieren houdt is het extra van belang dat de vloeren- (kleden)
dagelijks gestofzuigd en gedweild worden. Tevens dienen de meubels af genomen te
worden met een vochtige doek. Ook de ruimtes onder de kasten en de gordijnen
dienen mee te worden genomen in de schoonmaak
Schoonmaakschema
Wellicht is het handig om een schoonmaakschema te hanteren, zodat u ervan op de
hoogte bent welke handelingen er verricht dienen te worden. Op het schema kunt u
de handelingen vermelden en de datum invullen wanneer de handeling is verricht.
Een voorbeeld van dit schema kun u vinden in het hygiëne plan op uw persoonlijke
pagina (Portabase)
Dagelijks terugkerende handelingen
• Het afnemen van het aanrecht, de tafel waaraan gegeten en/of gespeeld
wordt, de kinderstoel en/of wipstoel en het commodekussen.
• Stof afnemen, stofzuigen en dweilen
Wekelijks terugkerende handelingen
Het schoonmaken van de deur(klinken), de ramen, de box en het speelgoed in de
box. Uiteraard zijn hier ook situaties denkbaar waarbij er meerdere keren per week
gehandeld wordt, zoals bij ziekte of slechte weerstand van een kind.
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Specifieke aandachtspunten tijdens de opvang van baby’s
Wanneer u opvang verzorgt voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar oud, dan
gelden er specifieke richtlijnen om de veiligheid van deze doelgroep te waarborgen.
In ieder geval is het voor baby’s van belang dat er rust en regelmaat in het dagritme
aangebracht wordt en dat zij zo min mogelijk prikkels krijgen.
Dit verkleint de kans op wiegendood.
De volgende maatregelen zijn van belang tijdens het slapen
• Laat een baby altijd op zijn/haar rug slapen.
• Gebruik te allen tijde katoenen beddengoed en een (zuurstof-)luchtdoorlatend
matras.
• Het bed dient kort opgemaakt te worden om te voorkomen dat een kind te diep
onder de deken komt en daardoor mogelijk een tekort aan zuurstof krijgt.
Gebruik geen dekbed.
• De temperatuur van de kamer waarin het kind slaapt dient rond de 18 graden
te liggen.
• De kamer waarin het kind slaapt dient regelmatig te worden geventileerd.
• Na het slapen het bedje open leggen om te luchten.
• Zorg voor veilige knuffels en kleding, in elk geval geen (spenen-) koordjes of
strikjes.
• Controleer regelmatig het slaapgedrag van de baby. Dit kan door middel van
de babyfoon (al dan niet met cameratoezicht), maar lijfelijke controle heeft de
voorkeur.
• Rook nooit in huis.
Sommige kinderen hebben de voorkeur om op de buik te slapen.
Wanneer een kind tot 1,5 jaar op zijn buik te slapen wordt gelegd, ontstaat er een
risico dat het kind moeite krijgt met ademhalen. Als de ouder wil dat de gastouder het
kind op de buik legt, moet de ouder hiervoor schriftelijke toestemming verlenen. Dit
kan door middel van het invullen en ondertekenen van het toestemmingsformulier.
Dit formulier kunt u vinden op uw persoonlijke pagina (Portabase).
Een ander risico bij het slapen is de situatie waarbij een baby wordt ingebakerd.
Inbakeren mag alleen tot de baby 6 maanden oud is en met de daarvoor bestemde
inbakerdoek en bijbehorende sluiting. De wijze van inbakeren neemt de ouder
uitgebreid met de gastouder door. De ouder dient schriftelijk toestemming te verlenen
voor het inbakeren. Dit kan door middel van het invullen en ondertekenen van het
toestemmingsformulier.
Wat te doen als u het niet vertrouwt
• Waarschuw de huisarts.
• Waarschuw de ouders.
• In een ernstige situatie bel 112.
U kunt CGOB de Flevopolder later op de hoogte stellen.
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Protocol ziekte van het kind tijdens opvang en medicijnverstrekking
Een ziek kind is in een rustige omgeving het beste af. Een ziek kind kan niet de
aandacht krijgen die het nodig heeft, zonder dat dit ten koste gaat van het gastgezin.
Daarnaast dient de gastouder te voorkomen dat andere kinderen besmet raken in
geval van een besmettelijke ziekte. Als een kind overdag ziek wordt dan brengt de
gastouder de ouders hiervan op de hoogte. Zolang de gastouder de
verantwoordelijkheid aan kan, zal het zieke kind in overleg met de ouder, bij de
gastouder kunnen blijven. De gastouder verstrekt alleen medicijnen na schriftelijk
toestemming van de ouder. Gebruik hiervoor het toestemmingsformulier. Deze kunt u
ook vinden op uw persoonlijke pagina (Portabase).
Hier kunt u ook informatie vinden m.b.t. de meest voorkomende kinderziekten.
Neem het volgende in acht voor een veilige medicijnverstrekking
• Geef alleen medicijnen die in de originele verpakking met bijsluiter worden
aangeleverd.
• Lees de bijsluiter voor het verstrekken van het medicament.
• Hanteer een afvinklijst zodat wordt voorkomen dat een medicijn twee keer
wordt toegediend.
• Stel van ieder kind een sociale kaart op en zorg dat deze binnen handbereik
is.
• Geef medicijnen niet voor het eerst, maar pas wanneer deze al eerder thuis
verstrekt zijn.
• Wees op de hoogte welke huisarts het kind heeft, zodat u in geval van
calamiteiten hiermee contact kunt opnemen.
Huid- en wondverzorging
• Was de handen voor de wondverzorging.
• Spoel het wondje goed schoon, dek het goed af en verwissel de pleister of het
verband regelmatig.
Als het kind ziek wordt tijdens de opvang dient u het volgende in acht te houden
Als het kind duidelijk ziek is neemt de gastouder contact op met de ouder. Samen
overleggen ze of de ouder het kind ophaalt of indien nodig er contact opgenomen
wordt met de huisarts. Dit betreft de volgende situaties:
• bij hoge koorts;
• bij plotselinge benauwdheid;
• bij toename van pijn;
• bij verandering van houding (bv in elkaar krimpen);
• bij verandering van de huidskleur;
Bij acuut gevaar
Alleen als er acuut gevaar dreigt, schakelt u direct de huisarts in of belt de
alarmcentrale via telefoonnummer 112
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Inentingen
Kinderen jonger dan 14 maanden kunnen nog niet worden ingeënt met de BMR
vaccinatie. (inenting tegen Bof, Mazelen en Rode hond). Hierdoor kunnen zij o.a. bij
de gastouder in aanraking komen met andere kinderen die mogelijk niet
gevaccineerd zijn.
CGOB de Flevopolder volgt de richtlijnen omtrent veiligheid en hygiëne zoals deze
zijn opgesteld door het Landelijk Centrum hygiëne en veiligheid, onderdeel van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. (RIVM). Aandacht van de Gastouder
voor de hygiëne in de dagelijkse praktijk is uiterst belangrijk. (zie Hygieneplan)
Vanuit het RIVM is het weren van bewust niet ingeënte kinderen niet
voorgeschreven. Een gastouder mag een kind ook niet weigeren, omdat het niet
deelneemt aan het vaccinatieprogramma.
Daarom is het belangrijk dat de gastouder ervan op de hoogte is welke kinderen
gevaccineerd zijn en dat gastouder en ouder(s) dit onderwerp bespreken.
De gastouder is niet gerechtigd om de informatie van de ouders te delen met
anderen.
Het herkennen van een kinderziekte zoals de Bof, Mazelen of Rode hond is niet
makkelijk. Bij twijfel overleggen gast- en vraag-ouder met elkaar. Alleen de huisarts
kan/mag vaststellen of er sprake is van één van deze ziekten. Bij twijfel wordt aan de
ouders gevraagd om het kind te laten onderzoeken bij de huisarts.
Indien dit nodig is worden evt. andere vraagouders in het zelfde gastgezin
geïnformeerd. Beknopte informatie m.b.t. (veel) voorkomende kinderziekten is te
vinden op de persoonlijke pagina (Portabase).
Tot slot
Zorg dat u alle relevante gegevens bij de hand hebt zoals:
de naam, de geboortedatum, het adres, de huisarts/specialist van het kind, het
medicijn dat is toegediend en welke reacties het kind vertoont (en eventueel welke
fout is gemaakt).

Formulieren te vinden op persoonlijke inlogpagina (Portabase)
B1 Risico inventarisatie
B2 Hygiëne plan met voorbeeld schoonmaakschema.
B3 toestemmingsformulieren buikslapen.
B4 Medicijnverstrekkingsverklaring.
B5 Informatie m.b.t. de (veel) voorkomende kinderziekten.
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