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Werkinstructie veiligheid en gezondheid 
 
Deze werkinstructie bevat alle afspraken die gemaakt zijn om de veiligheid en gezondheid van de kinderen bij 
onze gastouders te waarborgen. Middels deze werkinstructie blijven gastouders alert op de risico’s op het 
gebied van de veiligheid en gezondheid, en worden de risico’s beperkt. De risico-inventarisatie veiligheid en 
gezondheid heeft als basis gediend voor deze werkinstructie.  
 
De werkinstructie veiligheid en gezondheid bestaat uit de volgende hoofdstukken 

Veiligheid 
1. Algemeen       blz 2 
2. Gedragsregels kinderen     blz 2 
3. Vervoer van kinderen     blz 2 
4. Binnen algemeen      blz 2 
5. Binnenruimtes       blz 3 
6. Slapen en verschonen     blz 4 
7. Buiten       blz 5 

 
Gezondheid 

8. Handhygiëne      blz 6 
9. Sanitaire ruimtes en verschonen van kinderen  blz 7 
10. Ziekte       blz 7 
11. Binnen       blz 8 
12. Huisdieren en ongedierte     blz 9 
13. Voedselveiligheid      blz 9 
14. Buiten        blz 11 

 
 

 



Werkinstructie veiligheid en gezondheid  Pagina 2 van 11 september 2015  
 

1. Algemeen  
a. Gebruik geen kaarsen of waxinelichtjes tijdens de opvang van kinderen. 
b. Afvalemmers zijn goed afsluitbaar. 
c. Let erop dat kinderen geen koordjes of sieraden om hebben waaraan zij kunnen blijven hangen.  
d. Jassen van de kinderen worden opgehangen op de daarvoor bestemde kapstokken. Ook schoenen en 

tassen worden op de daarvoor bestemde plek opgeborgen en liggen niet los op de grond. 
e. Tijdens een feestelijke gelegenheid drinkt de gastouder geen alcohol in bijzijn van de kinderen.  
f. Kinderen worden niet opgetild aan handen, maar onder oksels, in de middel of onder de billen. 
 

2. Gedragsregels kinderen 
a. Spreek met de kinderen af dat binnen niet gerend mag worden.  
b. Kinderen mogen niet in de kasten en op vensterbanken klimmen. 
c. Er mag niet op de tafels worden geklommen.  
d. Op stoelen wordt alleen geklommen om er op te gaan zitten.  
e. Er wordt op gelet dat kinderen elkaar niet bewust pijn doen (niet slaan, krabben, bijten etc.)  
f. Er mag niet met voorwerpen worden gegooid. 
 

3. Vervoer van kinderen 
a. Maak afspraken met de ouders/verzorgers over het veilig vervoeren van de kinderen.  
b. Vervoer kinderen in de auto en op de fiets in een goedgekeurd zitje.  
c. Bij gebruik van auto, fiets of fietskar voldoet de inrichting aan de wettelijke eisen.  
d. Geef het kind nooit mee aan onbekenden. Neem contact op met de ouders als iemand anders het kind 

komt halen en dit niet bekend is.  
e. Geef het goede voorbeeld m.b.t. de verkeersregels.  

 

4. Binnen algemeen  
Deuren 

a. Pas bij het sluiten van deuren op dat er geen vingers tussen komen.  
b. Deuren zijn voor kinderen van 0-3 jaar alleen toegankelijk onder toezicht van de gastouder.  
c. Maak met kinderen van 4-12 jaar afspraken over het niet spelen bij en met de deuren.  
d. De buitendeur is vergrendeld tijdens de opvang of voorzien van een deurklink of knop boven de 1,50m.  

 
Ramen 

a. Leer kinderen om uit te kijken bij het spelen bij ramen. 
b. Markeer doorlopende ramen die minder dan 1.20m boven de vloer uitkomen, met bijvoorbeeld stickers.  
c. Kinderen van 0-3 jaar mogen niet zonder toezicht van de gastouder bij zelfstandig te openen ramen 

komen, bijvoorbeeld slaapkamerramen.  
d. Voorzie ramen van een kindveilige afsluiting.  
e. Plaats geen opstapjes bij ramen (bed, stoel, kruk etc.) 
 

Elektriciteit en elektrische apparaten 
a. Zorg ervoor dat alle elektrische apparaten zo opgesteld staan, dat de kinderen deze niet via het snoer op 

zich kunnen trekken.  
b. Let op losse snoeren en bundel deze veilig. 
c. Gebruik veilige stekkerblokken. Besteed hier tijdens de kerstperiode (kerstlampjes) extra aandacht aan. 
d. Voorzie stopcontacten van stopcontactbeveiligers, en controleer regelmatig of deze nog intact zijn. 
e. Zorg dat snoeren en apparaten buiten bereik van kinderen zijn. 
 

Giftige stoffen, schoonmaakmiddelen en plastic zakken  
a. Schoonmaakmiddelen, giftige stoffen, sigaretten, medicijnen, luchtverfrissers en toiletblokjes e.d. worden 

buiten bereik van kinderen opgeborgen (afgesloten kast of kast met hoge klink van minimaal 1,50m).  
b. Ook plastic zakken worden buiten bereik van kinderen opgeborgen.  
 

Hete dranken 
a. Gevulde koffie- en theekopjes worden buiten bereik van de kinderen op een hoge, veilige plek weggezet. 

Als ze op tafel staan, altijd midden op de tafel. 
b. Drink geen koffie of thee met kinderen op schoot.  
c. Wanneer kinderen thee drinken, spreek met hen af dat zij thee rustig aan tafel drinken. Zorgen ervoor dat 

de “kook” eraf is, door in de thee een laagje koud water te doen. 
d. De waterkoker wordt zo geplaatst dat kind er niet bij kan, bijvoorbeeld hoog of ver naar achteren.  
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Speelgoed 
a. Gooi kapot speelgoed weg. 
b. Let op het opruimen en netjes houden van de ruimte. 
c. Kinderen van 0-3 jaar mogen niet spelen met speelgoed dat kleiner is dan 3,5 cm of dat onderdelen bevat 

die kleiner zijn dan 3,5 cm.  
d. Laat kinderen van 4-12 jaar met kleine voorwerpen aan tafel spelen of wanneer de jongsten bed liggen. 
e. Koordjes en strikjes aan speelgoed mag niet langer zijn dan 22 cm om beknelling te voorkomen.  
f. Bij gebruik van gereedschap of een strijkijzer worden er afspraken met de kinderen (van 4-12 jaar) 

gemaakt over het gebruik.  
 

5. Binnenruimtes 
Inrichting ruimte 

a. Gebruik geen tafelkleed maar bij voorkeur placemats.  
b. Deel je ruimte zo in dat je voldoende loopruimte is bij radiatoren, kachels en open haarden.  
c. Maak met kinderen van 4-12 jaar afspraken over het spelen bij kachels en open haarden.  
d. Een open haard wordt tijdens de opvang van kinderen niet gebruikt.  
e. Bij aanwezigheid van een kelderruimte, kan de kelderdeur niet geopend worden door een kind van 0-3 

jaar en met kinderen van 4-12 jaar zijn hierover afspraken gemaakt.  
f. Creëer voldoende loopruimte om meubilair heen. 
g. Scherm scherpe randen en punten van meubilair af (bijvoorbeeld met tafelhoekje). 
h. Zet losse vloerkleden vast.  
i. Lucifers, aansteker e.d. worden na gebruik direct opgeruimd in een kast waar kinderen niet bij kunnen.  
j. Plaats geen objecten bij een keukenblok en bij kranen, die kinderen als een opstapje kunnen gebruiken.  
k. Zorg ervoor dat kinderen van 0-3 jaar alleen onder toezicht toegang heeft tot kranen.  
l. Maak met kinderen van 4-12 jaar afspraken over gebruik van heet water. 
m. Bewaar kleine voorwerpen (paperclips, kraaltjes, muntjes etc.) buiten bereik van jonge kinderen.  
n. Koordjes van raamdecoratie worden hoog weggebonden  of er wordt gebruik gemaakt van raamdecoratie 

waar geen koordjes nodig zijn. 
o. Plaats geen objecten bij een keukenblok en bij kranen, die kinderen als een opstapje kunnen gebruiken.  
p. Plaats geen grotere speelobjecten op een kast waar kinderen ze vanaf kunnen trekken. 
q. Poppenhuizen worden niet te hoog neergezet. 
r. Hang geen stoffering en versiering bij of aan lampen of ander warm wordende apparatuur. 
s. Controleer meubels regelmatig op oneffenheden, zoals bijvoorbeeld splinters, indien nodig laat deze 

repareren of gooi weg 
t. Verwijder meteen de schroeven, spijkers en punaises bij het weghalen van schilderijen, kaarten, posters. 
u. Binnen zijn rookmelders en bij voorkeur een blusdeken en/of brandblusser aanwezig. 
 

Trap (indien aanwezig) 
a. Bij opvang van kinderen van 0-3 jaar is boven- en onderaan de trap een traphekje geplaatst.  
b. Sluit altijd het traphekje na gebruik. 
c. Kinderen van 0-3 jaar komen alleen onder direct toezicht van de gastouder op de trap.  
d. Leer kinderen van 4-12 jaar dat zij niet mogen spelen op de trap en bij de balustrade, niet van de 

trapleuning mogen glijden en dat ze rustig lopen op de trap.  
 

Keuken 
a. Kinderen van 0-3 jaar mogen alleen onder toezicht van de gastouder in de keuken komen.  
b. Maak met kinderen van 4-12 jaar afspraken over gebruik van bestek, keukenapparatuur, pannen e.d. 
c. Messen, scharen en keukenapparatuur staan buiten bereik van kinderen (bijv. achterin de la). 
d. Gebruik bij het koken zoveel mogelijk de achterste pitten. 
e. Zorg ervoor dat de stelen van de pannen naar achteren wijzen tijdens het koken.  
 

Wasruimte  
a. De ruimte waar de wasmachine en/of droger staan,  is geen speelplaatsen voor de kinderen.  
b. Alleen onder toezicht mag een kind in deze ruimte zijn. 
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Sanitaire ruimte 
a. Kinderen gaan tijdens opvangtijd in principe niet in bad of onder de douche. Mocht dit een enkele keer wel 

voorkomen, dan houdt de gastouder altijd direct toezicht.  
b. Maak natte vloeren droog. 
c. Alle lotions, crèmes, alcohol, tubes, schoonmaakmiddelen, medicijnen etc. staan buiten bereik van de 

kinderen. 
d. WC verfrissers en toiletblokjes staan buiten bereik van kinderen.  
e. Gebruik afsluitbare afvalbakjes. 
f. Indien er geen kinderen in de sanitaire ruimte zijn, is de deur gesloten. 
 

Bergruimte (binnen) 
a. Bewaar gereedschap in een afgesloten gereedschapskist. 
b. Doe de deur van de bergruimte altijd op slot. 
c. Laat kinderen niet zonder toezicht in de bergruimte.  
 

Kinderstoel 
a. Begeleid peuters bij het in- en uit de kinderstoel klimmen.  
b. Kinderen zitten onder direct toezicht aan tafel. 
c. Als kinderen van 0-3 jaar even alleen gelaten worden, wordt de stoel van de tafel weggeschoven zodat de 

kinderen zich niet af kunnen zetten tegen de tafel.  
d. De kinderen worden op dusdanige wijze in de kinderstoel gezet zodat ze niet uit de stoel kunnen vallen. 
e. Leer kinderen tijdens de eetmomenten aan tafel te blijven zitten. 
f. Stoelverkleiners worden alleen gebruikt voor als de stoel te klein is en het kind al goed kan zitten.  
 

Box 
a. Zet de box op de lage stand als baby’s kunnen zitten.  
b. Leg geen groot speelgoed of andere grote voorwerpen in de box, waar kinderen op kunnen klimmen 
c. Leg niet teveel speelgoed in de box.  
d. Laat een kind niet langere tijd alleen in de box.  

 
6. Slapen en verschonen (0-3 jaar) 
a. Hanteer de afspraken uit protocol Veilig slapen.  
b. Gebruik een aankleedtafel of commode die veilig en degelijk is.  
c. Gebruik een aankleedkussen, controleer regelmatig of deze nog heel is.  
d. Pak voor de verschoning het benodigde materiaal en leg dit binnen handbereik. 

Houd bij verschoning het kind altijd met minimaal 1 hand vast, laat het kind niet alleen.  
e. Leg een kind in een bed waar ze niet zelf uit kunnen komen.  
f. Gebruik liever geen hoofdlegger of hydrofiele luier in het bed van een kind. Wanneer je wel een 

hoofdlegger gebruik, zorg ervoor dat deze groot genoeg is om in de stoppen aan het hoofdeinde en 
zijkanten van het bed, zodat het kind er niet onder kan komen.  

g. Gebruik een bedje met spijlafstand tussen de 4,5 en 6,5 cm en zijkanten van tenminste 60 cm hoog 
(gemeten vanaf de bodem).  

h. Zorg voor een goed passende matras, en er is geen ruimte tussen matras en bed ombouw.  
i. Controleer het bedje regelmatig op scherpe randen, hoeken, splinters etc.  
j. Houd regelmatig toezicht. Gebruik een babyfoon, wanneer je niet in de ruimte naast slaapkamer verblijft. 
k. Haal het kind uit bed zodra het wakker is.  
l. Zorg ervoor dat er geen objecten in bed liggen die als opstapje gebruikt kunnen worden.  
m. Kinderen tot 6 jaar worden niet in een bovenbed van een stapelbed gelegd. 
n. Een campingbedje dient niet beschadigd te zijn, en is volledig uitgeklapt en vergrendeld.  
o. In een campingbedje wordt alleen het oorspronkelijk bij het bed behorend dunne, stevige matras gebruikt. 

Er wordt geen tweede, extra matras in het bedje gelegd.  
p. Leg een kind nooit vast in bed en gebruik geen tuigjes.  
q. Maak de bedjes kort op of gebruik een passende slaapzak.  
r. Til het kind bij het uit bed gaan onder de oksels (niet aan handen/armen). 
s. Plaats het bedje niet naast loshangende koordjes.  
t. Controleer als de kinderen gaan slapen of koordjes van rolgordijnen op veilige hoogte zijn weggehangen. 
u. Zorg in de slaapkamer voor schemerverlichting of licht doorlatende gordijnen. 
v. Laat geen kleine voorwerpen liggen in de slaapkamer. 
w. Houdt altijd direct toezicht op een kind dat in de kinderwagen of wieg/mand slaapt  
x. Als een baby kan (gaat) draaien, slaapt hij/zij niet meer in de kinderwagen of wieg/mand. 



Werkinstructie veiligheid en gezondheid  Pagina 5 van 11 september 2015  
 

y. Als een kind buiten slaapt in de wandelwagen staat de wagen in het zicht van de gastouder. 
z. Wandelwagens worden niet in de zon gezet. 
aa. Spullen die gevaar opleveren voor kinderen, worden buiten bereik van de kinderen opgeruimd in kasten of 

op hoge planken.  
bb. Kinderen gaan niet slapen met koordjes, slabben en flesjes drinken.  
 

7. Buiten 
a. Laat kinderen van 0-3 jaar nooit zonder toezicht buiten spelen.  
b. Kinderen van 0-3 jaar mogen niet alleen van de buitenspeelplaats af.  
c. Maak afspraken met kinderen van 4-12 jaar over het naar buiten gaan.  
d. Maak met de kinderen tussen 4-12 jaar afspraken over het buitenspelen, denk aan spelen op het 

speeltoestel, gevaar van het eten van giftige planten en struiken. Het kind mag alleen buitenspelen na 
overleg met de ouders/verzorgers en met het kind wordt afgesproken welke mate van vrijheid het kind 
hierbij krijgt.  

e. Wanneer kinderen tussen 4- 12 jaar zelfstandig in een speeltuin in de buurt mogen spelen, vragen ze 
eerst toestemming aan de gastouder en de gastouder gaat regelmatig kijken.   

f. Speeltoestellen voldoen aan de veiligheidsnormen en worden goed onderhouden. Repareer beschadigd 
hout direct.  

g. Bij glij-, schommel en zwaaitoestellen is een zachte ondergrond aanwezig.  
h. Kinderen klimmen niet op de dakjes van de speeltoestellen. 
i. Controleer de buitenruimte op rommel, afval, losse stenen, takken, gevaarlijke objecten, paddenstoelen, 

besjes, oneffenheden, kleine voorwerpen en natte plekken e.d. voor je naar buiten gaat met de kinderen.  
j. Controleer bij nat weer de speeltoestellen op gladde treden en handvatten. 
k. Controleer de zandbak voor gebruik op afval, honden- en kattenpoep. Schep uitwerpselen van honden en 

katten met ruim zand eromheen weg.  
l. Hekken zijn altijd gesloten. 
m. Open water en vijvers zijn afgeschermd met hek. 
n. Kinderen mogen niet op of onder de omheining en de hekken klimmen.  
o. Plaats geen obstakels voor de ingang van de buitenspeelplaats.  
p. Holle buizen van bijvoorbeeld schepjes of fietsjes zijn afgedicht met een beschermdop. 
q. Let erop dat kinderen geen koorden aan kleding en losse sjaals hebben. 
r. Er wordt buiten gefietst waar voldoende ruimte is / er wordt voldoende vrije ruimte gecreëerd voor 

fietsende kinderen.  
s. Maak afspraken op welke plekken binnen de buitenruimte meer ‘druk’ spel plaats kan vinden en waar 

‘rustige’ spellen gedaan kunnen worden. 
t. Fietsen en ander rijdend spelmateriaal worden opgeruimd als deze niet meer gebruikt worden.  
u. Ruim los speelmateriaal in de buurt van speeltoestellen direct op. 
v. Als het donker wordt, spelen de kinderen niet meer alleen buiten. 
w. Wanneer tegels verzakt of kapot zijn, vervang deze of laat deze vervangen. Zorg ervoor dat er geen kuilen 

op de buitenruimte zijn. Leer kinderen ook omgaan met oneffenheden.  
 
Bergruimte (buiten) 
a. Bewaar gereedschap in een afgesloten gereedschapskist. 
b. Doe de deur van de bergruimte altijd op slot. 
c. Laat kinderen niet zonder toezicht in de bergruimte. Kinderen van 4-12 jaar mogen na overleg met 

gastouder zelfstandig materiaal mogen pakken.  
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8. Handhygiëne  
 
Handhygiëne medewerkers  
a. Zorg dat open wondjes zijn afgedekt met een waterafstotende pleister.  
b. Knip nagels bij voorkeur kort.  
c. Was je handen altijd als ze vies zijn.  
d. Wanneer je verkouden of ziek bent, was je je handen een aantal keren extra.  
e. Was je handen voor: 

- het aanraken en bereiden van voedsel (lunch, fruithapjes e.d.) 

- het eten of het helpen bij eten 

- wondverzorging (zoals pleister plakken en het aanleggen van verbandjes) 
- voor het aanbrengen van zalf of crème (ook bij gebruik van spatels) 

f. Was je handen na:  
- toiletgebruik  

- bij het (mogelijk) contact met lichaamsvochten zoals speeksel, snot, braaksel, urine/ontlasting 

- wondvocht of bloed (bijv. bij het afnemen van snotneuzen) 

- wondverzorging (zoals pleister plakken en het aanleggen van verbandjes) 

- hoesten, niezen en snuiten in de handen of in een zakdoek 

- elke verschoning van een kind. Dit geldt ook als de luier schoon bleek 

- na het afvegen van de billen van een kind 

- contact met vuile was en de afvalbak 

- schoonmaakwerkzaamheden 
- buitenspelen, in de zandbak en uitstapjes 
- contact met dieren 

 
Handen wassen kinderen 
a. Leer de kinderen goed hun handen te wassen met vloeibare zeep en goed af te drogen met een schone 

of papieren handdoek: 
o als ze van het toilet komen 
o voor het eten 
o na het buitenspelen, in de zandbak spelen en uitstapjes  

b. De gastouder wast de handen van kinderen van 0-3 jaar. 
c. Maak afspraken met kinderen van 4-12 jaar over het wassen van handen, en zie hierop toe.  
d. Besteed extra aandacht aan handen wassen bij kinderen die aan wondjes en/of blaasjes krabben. 
e. Zorg dat wondjes zijn afgeplakt met een waterafstotende pleister. 
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9. Sanitaire ruimte en verschonen van kinderen  
 

Sanitaire ruimte kinderen 
a. Gebruik in de sanitaire ruimte papieren handdoekjes of een stoffen handdoek.  
b. Bij gebruik van een stoffen handdoek:  

o Verschoon dagelijks de handdoek  
o Check gedurende dag of de handdoek niet te nat is, en vervang deze indien nodig 
o Doe aan het einde van de dag de handdoek in de was 

c. Laat jonge kinderen (0-3 jaar) niet zonder toezicht in de sanitaire ruimte, laat bijv. de deur open.   
d. Gebruik een wc-brilverkleiner of opstapje voor kinderen die te klein zijn voor de wc-pot.  
e. Leer kinderen niet met hun handen op de pot of wc-bril te komen.  
f. Potjes worden meteen na gebruik gereinigd en buiten bereik van kinderen opgeborgen.  
g. Geen speelgoed in de sanitaire ruimtes. 
h. Op alle tubes/potjes met zalf of crème wordt op een etiket aangeven wanneer ze geopend zijn. Controleer  

dat deze niet langer dan 1 jaar gebruikt worden. 
i. Gebruik bij het aanbrengen van zalf of crème een spatel of tissue (gooi deze na gebruik weg) of was je 

handen voor het aanbrengen van zalf of crème.  
 

Verschonen van baby’s 
a. Houd het verschonen strikt gescheiden van voedselbereiding.  

b. Gooi luiers na gebruik direct in een gesloten afvalemmer of een luieremmer.  
c. Verschoon een kind op het aankleedkussen.  
d. Vervang het aankleedkussen als het beschadigd is.  

e. Reinig de verschoonplek na iedere verschoning of gebruik steeds een schone onderlegger 
f. Na vervuiling met bloed, bloederige diarree of bloederig braaksel moet het aankleedkussen 

gedesinfecteerd worden: maak het verschoonkussen eerst huishoudelijk schoon en ontsmet het kussen 
daarna met alcohol 70%. Laat de alcohol aan de lucht drogen. Gebruik geen geprepareerde 
alcoholdoekjes, maar alcohol 70% uit een fles, in combinatie met een schone droge doek.  

 
 

10. Ziekte  
 

Ziek kind 
a. Bij zieke kinderen hanteren we de regels uit protocol Zieke kinderen en medicijnverstrekking.  
b. Besteed extra aandacht aan de hygiëne bij zieke kinderen: zie handhygiëne / niezen en hoesten.  
c. Besteed extra aandacht aan handen wassen bij kinderen die aan wondjes en/of blaasjes krabben. 
d. Plak wondjes/blaasjes waar pus of wond uit komt, af met een waterafstotende pleister.  
e. Verwissel pleisters regelmatig, of wanneer ze doordrenkt zijn. 
f. Zieke kinderen krijgen een eigen handdoek, beker en bestek, en zo mogelijk eigen speelgoed. Reinig 

speelgoed waarmee een ziek kind heeft gespeeld direct. 
g. Gebruik bij bloed of diarree wegwerphandschoenen. 
h. Was met bloed bevuilde textiel (kleding, linnengoed, stoffen speelgoed) op 60 graden. 
i. Desinfecteer alle oppervlakten en speelgoed met alcohol 70% wanneer dit in aanraking is gekomen met 

bloed of diarree. Dit doe je door eerst het speelgoed en alle oppervlakten huishoudelijk schoon te maken 
en daarna te desinfecteren met alcohol 70%. Laat de alcohol aan de lucht drogen, in combinatie met een 
schone droge doek. De ondergrond wordt met water en zeep schoongemaakt. 

j. Wanneer bloedcontact is geweest, spoel de wond goed uit met water en desinfecteer met betadine-
jodium. Bel de huisarts of aanvullende maatregelen nodig zijn.  

k. Gebruik een hoesje voor de koortsthermometer om te voorkomen dat deze verontreinigd raakt.  
l. Maak koortsthermometer na elk gebruik schoon met water en zeep, daarna desinfecteren met alcohol 70%. 
m. Voorkom (zoveel mogelijk) dat kinderen met een koortslip anderen zoenen. 
n. Bel bij vergiftiging direct 112: zij vertellen hoe je moet handelen.  
o. Zorg ervoor dat de inhoud van de EHBO trommel compleet is en alle artikelen een geldig 

houdbaarheidsdatum hebben.  
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Medicijnen 
T.a.v. medicijnverstrekking hanteren we de regels in werkinstructie medicijnverstrekking door gastouders   

 
 

Verwonding door bijten tot bloedens toe  
a. Laat het wondje goed doorbloeden en spoel met water  

b. Desinfecteer vervolgens met een wonddesinfectiemiddel, bijvoorbeeld betadine-jodium of alcohol 70%.  

c. Dek het wondje af met een waterafstotende pleister.  

d. Was de handen met water en zeep.  

e. Neem meteen na het bijtongeval contact op met de huisarts en vraag of aanvullende maatregelen 
noodzakelijk zijn.  

 
Niezen en hoesten medewerkers en kinderen 
a. Hoest of nies niet in de richting van een ander.  

b. Leer de kinderen het hoofd weg te draaien of het hoofd te buigen, hand voor de mond te houden, in hun 
elle boog of in een papieren zakdoek te hoesten of niezen.  

c. Houd tijdens het hoesten of niezen een papieren zakdoek, de hand of de  binnenkant van de elle boog 
voor de mond.  

d. Was de handen na hoesten, niezen of neus afvegen.  

e. Voorkom snottebellen door de kinderen op tijd de neus af te laten vegen.  

f. Gebruik altijd papieren zakdoeken of tissues en gooi die na gebruik weg. Voor ieder kind wordt per keer 
een schone papieren zakdoek gebruikt.  

 

11. Binnen  
 
Gezond binnenmilieu 
a. Tijdens opvang van kinderen geldt een totaal rookverbod.  
b. Laat geen tassen met sigaretten binnen bereik van kinderen.  
c. Gebruik geen wierookstokjes, kaarsen, waxinelichtjes, olie, gel tijdens de opvang van kinderen etc .  
d. Ventileer voldoende (zet een raam open als er geen mechanische luchtafvoer is) 

o de ruimtes waar kinderen komen 
o extra tijdens beweegspelletjes, stofzuigen, bedden opmaken en andere activiteiten die stof of 

verontreiniging verspreiden.  
o in de toiletten en verschoonruimtes continue.  

e. Creëer meer ventilatiemogelijkheden in bedompt ruikende ruimtes.  
f. Ventileer extra na verfwerkzaamheden, totdat de verflucht verdwenen is. Verf niet in bijzijn van kinderen.  
g. Zet alle open ramen en roosters op een kleinere kier als er tocht optreedt.  
h. In leefruimten mag de temperatuur niet lager zijn dan 17°C en niet hoger dan 25°C.  Check minimaal eens 

per dag de temperatuur.  
i. In slaapkamers mag de temperatuur niet lager zijn dan 15°C en niet hoger dan 25°C.  
j. Neem maatregelen als de ruimte te warm of te koud wordt.  
k. Zie hoofdstuk “warm weer” bij temperatuur boven de 25 graden.  
l. Oorzaken van een te hoge luchtvochtigheid zoals lekkages worden direct bestreden.  
m. Als het te droog is, kan je een bak met een klein scheutje azijn boven op een kast zetten (waar kinderen 

niet bij kunnen). Als het te vochtig is, moet er meer geventileerd worden.  
n. Gebruik geen vluchtige stoffen of chemicaliën (verf, haarlak, luchtverfrissers, spuitbussen, lijm, terpentine, 

wasbenzine, verf afbijtende middelen, boenwas) en sterk geurende producten in bijzijn van kinderen.  
o. Gebruik verf en lijm op waterbasis bij activiteiten met kinderen.  
p. Geisers en afzuigkappen hebben een afvoerkanaal naar buiten.  
q. Er wordt geen gasoven gebruikt.  
r. Vloeren worden regelmatig, en bij zichtbare verontreiniging direct schoongemaakt.  
 
Speelgoed, knuffels en verkleedkleren  
a. De volgende afspraken zijn gemaakt t.a.v. het reinigen van speelgoed:  

o Gebruik makkelijk te reinigen speelgoed. 
o Reinig speelgoed, dat in de mond genomen wordt, dagelijks. 
o Reinig speelgoed dat zichtbaar vies direct. 
o Reinig speelgoed waarmee een ziek kind heeft gespeeld direct. 
o Was verkleedkleren maandelijks op min. 40 graden, bij ziekte van kinderen vaker. 
o Was knuffels en stoffen speelgoed maandelijks op min. 40 graden, bij ziekte van kinderen direct. 



Werkinstructie veiligheid en gezondheid  Pagina 9 van 11 september 2015  
 

b. Desinfecteer speelgoed dat in aanraking is geweest met bloed, diarree of braaksel.  
c. Bewaar speelgoed in gesloten kast of in bakken (stofvrij), en niet in dezelfde kast als waar de 

schoonmaakmiddelen staan. 
d. Houd speelgoed voor binnen en voor buiten gescheiden. Leer kinderen dat speelgoed waar binnen mee 

gespeeld niet mee naar buiten wordt genomen en vice versa. 
e. Gooi kapot speelgoed weg.  
 
Fopspenen 
a. Controleer de fopspeen voor gebruik op beschadigingen en scheuren.  
b. Vraag ouders een nieuwe speen mee te nemen als de speen stuk is.  
c. De fopspenen worden minimaal eens per week uitgekookt  
d. Ieder kind heeft een eigen fopspeen en de spenen worden apart van elkaar opgeborgen. 
e. Fopspenen worden in schone bakjes opgeborgen. De bakjes worden elke 2 weken gereinigd. 
 
Slapen (0-3 jaar)  
a. De volgende afspraken zijn gemaakt t.a.v. het reinigen van het beddengoed:  

o Verschoon eens per week het beddengoed (dekbedovertrekken, hoeslakens)  
o Ventileer tijdens het verschonen 
o Zichtbaar vuil beddengoed direct wordt verschoond 
o Dekbedden en dekens worden minimaal één keer per maand gewassen  

 

12. Huisdieren en ongedierte  
 
Huisdieren 
a. Bespreek met ouders/verzorger of kinderen allergisch zijn voor dieren, ouders dienen toestemming te 

geven wanneer dieren worden toegelaten in de woning. Houd altijd toezicht wanneer een kind bij een 
huisdier kan.  

b. Leer kinderen om op de juiste manier om te gaan met huisdieren. Maak met hen hier afspraken over.  
c. Houdt toezicht als dieren worden gevoerd door het kind.   
d. Ruim uitwerpselen van huisdieren direct op.  
e. Was je handen en de handen van de kinderen na het aanraken van het huisdier 
 
Ongedierte  
a. Plaagdieren en ongedierte worden uit de woning geweerd.  
b. Zoek bij overlast van vliegen, bijen of wespen een passende oplossing, zoals bijvoorbeeld een 

vliegenlamp op de plaats waar de vliegen binnenkomen of weren middels horren of bestrijden. 
c. Ruim uitwerpselen van ongedierte direct op. 
d. Voorkom overlast van ongedierte door ruimtes goed schoon te maken. 
e. Besteed bij bestrijdingsmaatregelen aandacht aan de veiligheid van de kinderen, zij mogen niet in contact 

komen met giftige stoffen.  
 
 

13. Voedselveiligheid 
 

Eten en drinken 
a. Houd het verschonen strikt gescheiden van voedselbereiding.  

b. Zorg voor gereinigd apparatuur, keukenmateriaal, werkoppervlakten, bekers, bestek en borden. 

c. Zorg ervoor dat ieder kind tijdens het eten en drinken zijn/haar eigen servies en bestek gebruikt 
d. Ruim etensresten en kruimels na gebruik op, maak de tafels en stoelen schoon. 
e. Zorg dat etensresten goed zijn verpakt en afgedekt of worden weggegooid. 
f. Restjes worden niet hergebruikt.  
g. Gekoelde producten worden onder de 7 graden bewaard in de koelkast.   
h. Haal producten vlak voor gebruik uit de koelkast en zet na gebruik z.s.m. weer terug.  
i. Controleer de houdbaarheidsdatum van producten voor ieder gebruik. 
j. Laat kinderen niet eten en drinken in de zandbak. 
k. Gebruik voor ieder kind een schone slab.   
l. Bederfelijke voedingsmiddelen mogen niet langer dan een half uur buiten de koeling, berg ze na 

ontvangst direct op in de koelkast.  
m. Koop alleen gekoelde producten waar een houdbaarheidsdatum op staat.  
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Afval 
a. Gooi afval een afgesloten afvalbak 
b. Leeg afvalbakken dagelijks.  
c. Kinderen van 0-3 jaar mogen alleen onder toezicht in ruimtes komen waar afval is opgeslagen 
d. Maak met kinderen van 4-12 jaar afspraken hoe om te gaan met afval.  

 
Keuken  
a. Spoel de vaatdoek na elk gebruik uit met heet stromend water 
b. Vervang bij zichtbare verontreiniging, na vuile klusjes en minimaal 1 x per dag de vaatdoek. 
 
Afgekolfde moedermelk 
a. Plaats meegebrachte moedermelk direct in de koelkast (niet in de deur!). 
b. Moedermelk mag bij voorkeur in flessenverwarmer of au bain marie worden verwarmd. Zwenk het flesje 

na opwarming goed om de warmte beter te verdelen, en de enzymen niet kapot schudt. Controleer de 
temperatuur van de voeding via binnenkant pols. 

c. Als afgekolfde moedermelk binnen 48 uur wordt gebruikt, mag deze in de koelkast bij maximaal 4ºC 
worden bewaard. Anders dient de afgekolfde moedermelk te worden ingevroren.  

d. Ontdooi diepgevroren moedermelk in de koelkast of onder de kraam met stromend water.   

e. Vermeld de datum en tijdstip van ontdooien op moedermelk die een nacht blijft staan.  

f. Ontdooide moedermelk dient binnen 24 uur gebruikt te worden en mag niet meer worden ingevroren.  
 
Flesvoeding 
a. In principe wordt alleen zuigelingenvoeding in poedervorm geaccepteerd, in afgepaste hoeveelheden 

(poedertoren).  
b. Als ouders de flessenvoeding toch vooraf aanmaken, moeten deze aangeleverd worden in schone flessen 

met schone spenen.  
c. Klaarmaken:  

• Zorg voor een gereinigd werkblad en schone handen.  

• Maak per voeding de fles klaar met leidingwater. Spoel tevoren de kraan enkele seconden door.  

• Zorg dat ieder kind een eigen fles en speen heeft.  

• Gebruik een fles met goed leesbare maatverdeling.  

• Warm de fles op in de magnetron. Schud het flesje na opwarming in de magnetron goed om de warmte 
beter te verdelen.  

• Controleer de temperatuur van de voeding via binnenkant pols. 

• Restanten flesvoeding niet nogmaals opwarmen maar weggooien.  
d. Bewaren 

• Klaargemaakte flessenvoeding kan in de koelkast bij maximaal 4°C worden bewaard.  

• Bereide flessenvoeding, die opgewarmd is, nooit langer dan één uur bij kamertemperatuur bewaren 
(inclusief de tijd van het voeden zelf).  

• Restanten voeding niet bewaren.  
e. Reinigen 

• Reinig de fles meteen na gebruik met koud water en een borstel of ragertje.  

• Kook gebruikte flessen en spenen dagelijks uit (flessen 3 minuten en spenen 1 minuut). 

• Schone flessen en spenen worden omgekeerd bewaard op een schone, droge doek of flessenrek. 
 
Bereiden en bewaren van fruithapjes 
a. Fruithapjes kunnen, indien gewenst, één keer per dag worden gemaakt.  
b. Dek het geschilde, gesneden of geprakte fruit goed af.  

c. Bewaar het in een goed sluitende koelkastdoos in de koelkast.  

d. Zet een gedeeltelijk opgegeten fruithapje niet terug in de koelkast, maar gooi de rest weg.  
e. Gooi het geschilde, gesneden of geprakte fruit aan het einde van de dag weg.  
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14. Buiten 
a. Controleer de buitenruimte op uitwerpselen van dieren, sigarettenpeuken e.d. voor je naar buiten gaat met 

de kinderen.  
b. Verwijder planten waar veel stuifmeel van af komt.  
c. Voorkom dat honden en katten toegang hebben tot de zandbak.  
d. Inspecteer visueel het zand voor gebruik, indien het niet wordt afgedekt.  
e. Schep uitwerpselen van honden en katten met ruim zand eromheen weg.  
f. Verschoon het zand als er uitwerpselen van honden of katten worden aangetroffen die er langer dan  

3 weken liggen.  
g. Laat kinderen niet eten of drinken in de zandbak.  
h. Laat kinderen na het spelen in het zand de handen wassen.  
i. Plaats een zandbak nooit in een donkere hoek of op een vochtige plaats.  
j. Gebruik apart speelgoed voor de buitenzandbak. Maak het speelgoed regelmatig schoon, bijvoorbeeld 

aan het einde van het zandbakseizoen.  
k. Voorkom dat er giftige planten op de buitenruimte aanwezig zijn. Ook planten die wespen en bijen 

aantrekken of grote doornen hebben, worden zoveel mogelijk vermeden.  
l. Check kinderen op teken en tekenbeten als ze rondom struiken hebben gespeeld, verwijder teken zo snel 

mogelijk en desinfecteer het wondje  
m. Beperk in de buitenruimte het gebruik van zoet eten en drinken. Vermijd plakkerige handen en monden, 

en gebruik zoveel mogelijk rietjes voor het drinken om te voorkomen dat er een wesp of bij in de mond 
terecht komt.  

 
Warm weer 
a. Laat ruimtes die boven de 25 graden afkoelen middels ventilatoren o.i.d.  
b. Ramen van te warme ruimtes, waar de zon op staat, worden van zonwering voorzien.  
c. Op warme dagen worden ’s nachts geventileerd om de woning af te koelen.  
d. Creëer indien nodig schaduwplekken. Laat de kinderen niet te lang in de volle zon spelen.  
e. Laat de kinderen tussen 12.00 en 15.00 uur zoveel mogelijk in de schaduw spelen.  
f. Pas de activiteiten aan bij extreme hitte.  
g. Smeer de kinderen in met een anti-zonnebrandmiddel met ten minste factor 20.  
h. Het is belangrijk dat het insmeren een half uur voordat de kinderen aan de zon blootgesteld worden, 

gebeurt. Ook kinderen met een bruine huid kunnen verbranden. 
i. Op gevoelige zones zoals de neus, oren, bovenkant van de voeten en nek moet extra gelet worden.  
j. Houd kinderen onder de 12 maanden in de schaduw.  
k. Kinderen met een gevoelige huid of allergie worden ingesmeerd met zonnecrème die de 

ouders/verzorgers zelf moeten meenemen van huis. 
l. Doe kinderen zoveel mogelijk een shirtje of een truitje aan eventueel ook een petje, laat ze niet alleen in 

een broekje laten lopen.  
m. Het is belangrijk dat de kinderen goed drinken. Bied bij heel zonnig weer kinderen extra drinken aan.  
n. Uiteraard geef je het goede voorbeeld door jezelf in te smeren. Pas ook goed op je eigen veiligheid en 

gezondheid. 
o. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van zwembadjes, gelden de volgende afspraken: 

• Het water wordt dagelijks verschoond 

• Het water wordt na tussentijdse vervuiling ververst 

• Badjes die niet gebruik worden, worden droog opgeborgen 

• Kies speelgoed dat geschikt is voor badjes  

• In de badjes mag niet gegeten en gedronken worden 

• Kinderen die met water spelen worden een keer extra ingesmeerd. 
 
Uitstapjes 
a. Zie er op toe dat bij wandelingen in bossen kinderen beschermende kleding dragen. 
b. Check kinderen op teken en tekenbeten als ze rondom struiken hebben gespeeld, verwijder teken zo snel 

mogelijk en desinfecteer het wondje.  
c. Bij bezoek aan kinderboerderij, overleg vooraf met ouders i.v.m. mogelijke allergie. Let goed op om 

krabben en bijten te voorkomen.  
  
 
 


