
Informatieblad veiligheid, gezondheid & hygiëne 
 
KinderRijk volgt de Wet Kinderopvang ten aanzien van veiligheid, hygiëne en gezondheid. Jaarlijks worden 
alle risico’s op deze gebieden geïnventariseerd, waarna een plan van aanpak wordt opgesteld. Mocht er 
ondanks alle genomen maatregelen toch een ongeval plaatsvinden dan wordt dit geregistreerd en zo nodig 
worden er preventieve en corrigerende maatregelen genomen.  
De richtlijnen die in dit informatieblad zijn omschreven geven een vereenvoudigde weergave van de 
werkinstructie zoals wordt toegepast door alle medewerkers op de kinderdagverblijven (KDV) en de 
vestigingen halve dagopvang (HDO) en buitenschoolse opvang (BSO). Waar zaken niet van toepassing zijn 
voor een bepaalde vorm van opvang wordt dit aangegeven. De regels zijn gebaseerd op de richtlijnen van 
de GGD. 
Bij vragen kunt u terecht bij de pedagogisch medewerker van de groep van uw kind of de manager van de 
betreffende vestiging. 
 
Veiligheid 
De medewerkers van KinderRijk zijn zich volledig bewust van de kwetsbaarheid van kinderen. Er wordt 
binnen KinderRijk dan ook veel aandacht besteed aan de veiligheid. Enkele veiligheidsmaatregelen zijn als 
volgt: 
• In de onmiddellijke nabijheid van alle aanwezige telefoons is het alarmnummer zichtbaar.  

• Op iedere vestiging is een giflijst/gifwijzer aanwezig, personeelsleden zijn bekend met de plaats. 

• Gevaarlijke middelen en materialen worden buiten het bereik van kinderen gehouden. 
• Vluchtwegen/nooduitgangen zijn duidelijk aangegeven en worden vrijgehouden van obstakels, 

begroeiing, sneeuw en ijs. 
• Indien er trappen in of om het pand aanwezig zijn is het niet de bedoeling dat kinderen hier op spelen. Bij 

het KDV en de HDO wordt gezorgd dat traphekjes afgesloten zijn. Kinderen, vooral jonger dan 2 jaar, 
worden begeleid bij het opgaan en afdalen van een trap. 

• Op iedere vestiging is gedurende de openingstijden één BHV-er per 50 personen aanwezig. Daarnaast 
wordt er naar gestreefd om per groep minimaal één medewerker met kinder-EHBO te hebben.  

• Op elke vestiging is één volledig uitgeruste EHBO trommel permanent aanwezig. Deze wordt minimaal 
tweemaal per jaar door een BHV-er op inhoud gecontroleerd.  

• Eenmaal per jaar wordt met alle op dat moment aanwezige personen geoefend met ontruiming. 
Daarnaast wordt eenmaal per jaar een andere calamiteit geoefend en worden alle werkinstructies 
calamiteiten één keer per jaar met het team besproken. 

• Ramen van vestigingen KDV en HDO zijn beveiligd tegen het openen door kinderen. Voor de BSO geldt 
dit voor ramen vanaf de eerste etage. De koordjes van raamdecoraties worden buiten bereik gehouden. 
Deuren zijn voorzien van vingerbeveiliging. Deuren van ruimten waar kinderen actief uit geweerd worden 
zijn voorzien van naar boven gedraaide deurklinken en zo mogelijk deurdrangers. 

• Decoratie en stoffering zijn brandwerend (gemaakt). 
• Bij de aanschaf van materialen wordt er gelet op de veiligheid. Voor bedden, boxen en speelgoed geldt 

dat ze voldoen aan het Warenwetbesluit Bedden, Boxen en Speelgoed. Voor speeltoestellen geldt dat ze 
alleen worden aangeschaft wanneer ze voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen 
(WAS). 

• Voor het KDV en de HDO geldt dat er een apart speelhoekje voor baby’s aanwezig is of, wanneer de 
speelplaats klein is, worden er afspraken gemaakt met de overige groepen wie er wanneer buiten speelt. 
Op en rondom de speelplaats staan geen giftige planten. Pedagogisch medewerkers hebben overzicht en 
weten waar de kinderen zich  bevinden. Bij het KDV en de HDO is er buiten altijd zicht op de kinderen. 

• Er wordt veel aandacht besteed aan veilig slapen. Hiervoor zijn specifieke werkinstructies bekend bij de 
pedagogisch medewerkers  van de KDV’s. 

Gezondheid  
Er is natuurlijk een sterke samenhang tussen veiligheid, gezondheid en hygiëne. Specifiek voor het bewaken 
van de gezondheid van kinderen houden de pedagogisch medewerkers onder andere onderstaande 
richtlijnen aan: 
• Er zijn schriftelijke afspraken met betrekking tot medicijnverstrekking, allergieën, vaccinatiestatus, ziekten 

of het veronderstellen van ziekten.  
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• Insectenbeten worden vermeden door voorzichtig om te gaan met zoetigheid buiten. Bij voorkeur wordt 
buiten geen sap gedronken. Indien hier toch voor gekozen wordt dan drinken de jongste kinderen uit een 
tuitbeker en de oudere kinderen met een rietje. 

• Bij zon zijn op buitenspeelplaatsen verschillende mogelijkheden om schaduw te creëren, variërend van 
zonwering aan het pand tot parasols en semipermanente schaduwdoeken.  Bij zonnig weer is de 
zonwering in gebruik.  

• Bij warm weer passen de pedagogisch medewerkers de activiteiten aan de warmte aan. Kinderen tot 1 
jaar worden uit de zomerzon gehouden. Tussen 12.00 en 15.00 uur worden alle kinderen zoveel mogelijk 
uit de zon gehouden en zij houden in ieder geval hun (dunne) bovenkleding zoals een T-shirt aan. 
Kinderen worden (zoveel mogelijk) een half uur voordat ze naar buiten gaan ingesmeerd met een 
zonnebrandcrème van tenminste factor 30. Kinderen op de BSO smeren zoveel mogelijk zichzelf in. Dit 
wordt iedere twee uur herhaald of vaker als de kinderen door waterspel nat zijn geworden. Hierbij wordt 
extra gelet op gevoelige plekken als nek, neus en oren. 

• Kinderen die een fopspeen gebruiken hebben ieder een eigen speen. Deze worden regelmatig 
gedurende 10 minuten in kokend water gelegd om ze te ontsmetten. Na gebruik worden de spenen 
afgespoeld, luchtgedroogd en gescheiden van elkaar opgeborgen. Er wordt op gelet dat spenen 
regelmatig worden vervangen. Als richtlijn geldt: één keer per twee maanden bij intensief gebruik. 
Kinderen slapen niet met een speen waar een speenkoordje aan zit. 

• Kinderen worden nooit aan de handen of polsen opgetild, dit zou ontwrichting van de elleboog of 
schouder kunnen veroorzaken. In de (halve) dagopvang worden kinderen op voorgeschreven wijze in 
stoelen gezet waarbij gecontroleerd wordt of sluitingen goed dicht zijn. Ze worden niet met tuigjes 
vastgezet in stoelen en de pedagogisch medewerker houdt altijd toezicht. Kinderen, vooral jonger dan 2 
jaar, worden begeleid bij het klimmen in of uit een hoge stoel of bank. 

• De ideale temperatuur in de leefruimte is 20 °C. De temperatuur is niet lager dan 17 °C en niet hoger dan 
27 °C. Zonwering wordt tijdig gebruikt. Temperatuurschommelingen van meer dan 5 °C worden zoveel 
mogelijk voorkomen. De genoemde waarden gelden niet bij extreme weersomstandigheden. Bij hoge 
temperaturen zijn de pedagogisch medewerkers alert op voldoende aanbod van drinken, kinderen 
hebben één tot anderhalve liter vocht per dag nodig.  

• Een goede ventilatie is belangrijk om klachten als hoofdpijn, irritaties aan ogen en slijmvliezen en 
astmatische klachten te voorkomen. Er wordt drie maal per dag geventileerd. Tijdens openingstijden is er 
altijd een luchttoevoer (raam of ventilatierooster) open. Ter controle wordt regelmatig de CO2 meter 
gebruikt. Tijdens bewegingsspel en stofzuigen wordt er gelucht. Wanneer ‘s nachts niet geventileerd 
wordt, wordt ’s morgensvroeg de ruimte gelucht. Indien er weinig geventileerd wordt, wordt er tijdens de 
‘pauzes’ gelucht. Er wordt voor gezorgd dat de ventilatievoorzieningen optimaal werken en periodiek 
onderhoud van de mechanische ventilatie alsmede het reinigen van ventilatieroosters wordt van groot 
belang geacht. 

• Indien er (niet giftige) planten op de groep aanwezig zijn worden deze regelmatig afgespoeld. De aarde 
wordt jaarlijks vervangen of er wordt hydrocultuur gebruikt (er wordt dan gelet op kleine onderdelen, er 
wordt een veilige bovenlaag aangebracht). Bij het KDV en de HDO staan planten zoveel mogelijk buiten 
bereik van de kinderen. 

 
Hygiëne 
KinderRijk neemt maatregelen om infecties bij kinderen te voorkomen. Kinderen die worden opgevangen in 
een groep hebben een grotere kans om infectieziektes op te lopen dan kinderen thuis verzorgd worden. Via 
andere kinderen komen zij vaker en op jongere leeftijd met ziekteverwekkers in contact. Om verspreiding 
van infectieziekten tegen te gaan, kan het in sommige gevallen nodig zijn extra schoonmaak- of 
desinfectiemaatregelen te nemen.  
 
De pedagogisch medewerkers van KinderRijk werken volgens duidelijke hygiënerichtlijnen. Enkele van de 
richtlijnen zijn: 
• Na iedere maaltijd wordt geveegd en eventueel gemorst drinken opgedweild.  
• Knuffels en verkleedkleren worden maandelijks in de wasmachine gewassen. Als dit niet kan worden ze 

weggegooid.  
• Bank- en stoelhoezen, losse kleden en boxkleden worden tenminste eenmaal per drie maanden 

gewassen op 60 °C.  
• Washanden en handdoeken worden gewassen als ze gebruikt zijn.  
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• Werkjes van kinderen blijven niet te lang in de groep hangen, na een maand worden ze mee naar huis 
gegeven.  

• Kunststof speelgoed wordt maandelijks gereinigd (kan in de vaatwasser) of direct bij zichtbare vervuiling.  
• Kieren en naden zijn zoveel mogelijk afgedicht. 
• Afval in de keuken wordt zo opgeslagen dat ongedierte er niet bij kan. Op het KDV en de HDO wordt het 

ook zo opgeslagen dat kinderen er niet bij kunnen. De afvalemmers worden dagelijks geleegd.  
• Bij het KDV en de HDO worden kinderen verschoond in de badkamer of andere daarvoor bestemde plek.  
• De verschoonruimte is strikt gescheiden van de plek waar voedsel wordt bereid. Kinderen worden 

verschoond op een verschoon-/aankleedkussen. De benodigde spullen om te kunnen verschonen 
worden van te voren klaargezet.  

• Het verschoon-/aankleed kussen wordt na iedere verschoning met een doekje gereinigd. Als het in 
aanraking is gekomen met bloed of ontlasting wordt het eerst huishoudelijk gereinigd en daarna 
gedesinfecteerd.  

•  Luiers worden na gebruik direct in een gesloten afvalemmer (met voetpedaal) of luieremmer 
gedeponeerd.  

• Kinderen leren goed gebruik te maken van het toilet zodra zij daar aan toe zijn. Hieronder wordt verstaan 
dat zij wc-papier gebruiken, zelf doortrekken, niet over de bril plassen, geen speelgoed mee naar de 
toiletruimte nemen en hun handen goed wassen. Hiervoor gebruiken zij zeep uit dispensers en 
wegwerphanddoekjes. Potjes worden direct na gebruik gereinigd en buiten bereik van kinderen 
opgeborgen.  

 
Veel besmettingen worden via de handen overgedragen. Een goede handhygiëne is een effectieve manier 
om besmetting te voorkomen. Ook het correct omgaan met hoesten en niezen helpt daarbij. De richtlijnen 
die specifiek gaan over de handhygiëne, hoesten en niezen zijn als volgt: 
 
• De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat de eigen nagels verzorgd, schoon en niet scherp zijn.  
• Wondjes op handen worden voorzien van een waterafstotende pleister.  
• Pleisters die doorlekken worden meteen vervangen.  
• Wegwerphandschoenen worden altijd gebruikt wanneer er kans bestaat op contact met bloed of 

eventueel ander besmet lichaamsvocht (zoals braaksel en speeksel).  
• De handen worden in ieder geval gewassen in de volgende situaties: 

Voor:  
• het aanraken en het bereiden van voedsel; 
• het eten of het helpen bij eten; en 
• wondverzorging. 
Na: 
• hoesten, niezen en snuiten (bij voorkeur); 
• toiletgebruik/billen afvegen; 
• het verschonen van een kind; 
• direct contact met lichaamsvocht, zoals speeksel, snot, braaksel, ontlasting, wondvocht of bloed; 
• buiten spelen; 
• contact met vuil textiel of de afvalbak; 
• schoonmaakwerkzaamheden. 

• Handen wassen met/van kinderen vindt regelmatig plaats, in ieder geval voor het eten en na iedere 
zichtbare verontreiniging van de handen. Verder na onder andere toiletgebruik, na spelen in de zandbak 
en na contact met lichaamsvocht. Indien washandjes worden gebruikt dan wordt er één washandje per 
kind gehanteerd, om eventuele onderlinge besmetting door het delen te voorkomen. Washandjes worden 
na elk gebruik in de was gedaan. 

 
Kinderen op het KDV en de HDO leren een hand voor de neus of de mond te houden bij hoesten en niezen, 
waarna bij voorkeur direct de handen worden gewassen. Bij de BSO leren kinderen de handen vrij te houden 
door de arm voor het gezicht te houden hierbij. Neuzen worden tijdig geveegd/gesnoten. Er worden 
uitsluitend papieren zakdoekjes gebruikt die na gebruikt direct in een afsluitbare afvalbak worden 
gedeponeerd. 
Mocht u naar aanleiding van dit informatieblad nog vragen hebben, dan kunt u daarvoor terecht bij de 
pedagogische medewerker van de groep van uw kind en de manager van de betreffende vestiging. 
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