Gezondheidsmanagement
KDV Struin

Door Eelke Dieme, mei 2017

Locatie:	
  
Struin-huisje	
  
Dijkgraaf van Wijckweg 11	
  
6522 KS Nijmegen	
  
	
  

Struin	
  
Ooysedijk 61	
  
6522 KV Nijmegen	
  
024-7506086	
  

1. Kind komt via ongewassen handen van de groepsleiding in contact met
ziektekiemen.	
  
Te nemen maatregel	
  
In de Huisregels, onder het kopje ‘Hygiëne en veiligheid’ staat beschreven
dat de groepsleiding in de tas hygiënische doekje heeft. Deze worden
onder andere gebruikt vóór het eten of het bereiden van eten, na het
aanraken van dode dieren of uitwerpselen, na een bezoek aan de WC en
als we wonden hebben verzorgd.	
  
In het gebouw worden water en zeep gebruikt. Er hangt daar een
handwas voorschrift.
Vieze handen kunnen ook in de beek of in de emmer worden gewassen.	
  
	
  
2. Kind komt via onzorgvuldig gewassen handen in van groepsleiding in
contact met ziektekiemen.	
  
Te nemen maatregel	
  
In de Huisregels, onder het kopje ‘Hygiëne en veiligheid’ staat beschreven
dat de groepsleiding in de tas hygiënische doekje heeft. Deze worden
gebruikt vóór het eten of het bereiden van eten, na het aanraken van
dode dieren of uitwerpselen, na een bezoek aan de WC en als we wonden
hebben verzorgd.	
  
In het gebouw worden water en zeep gebruikt. Er hangt daar een
handwas voorschrift.	
  
	
  
3. Kind komt in contact met ziektekiemen van zieke groepsleiding. 	
  
Te nemen maatregel	
  
Als een leiding ziek is, blijft hij thuis, maar tijdens een lichte verkoudheid
kan hij gewoon werken. Bij hoesten en niezen let de leiding erop dat hij
dit niet richting de kinderen doet en vervolgens zijn handen wast om
besmetting te voorkomen. Deze regels staan beschreven in de Huisregels
onder het kopje ‘Hygiëne en veiligheid’ .	
  
	
  
4. Kind komt in contact met pus of vocht uit blaasjes/wondjes van ander
kind.	
  
Te nemen maatregel	
  
In de Huisregel, onder het kopje ‘Hygiëne en veiligheid’ staat dat elke
leiding een EHBO trommel in zijn tas moet hebben zitten. Hierin zitten
pleisters, verbandjes ed. De leiding kan indien nodig blaasjes/wondjes
afdekken.	
  
	
  
5. Kind komt in contact met ziektekiemen door aanhoesten of niezen door
groepsleiding.	
  
Te nemen maatregel	
  
In de Huisregels staat bij ‘Hygiëne en veiligheid’ beschreven dat wanneer
een leiding ziek is, blijft hij thuis, maar tijdens een lichte verkoudheid kan
hij gewoon werken. Tevens staat onder hetzelfde kopje, dat bij hoesten en
niezen de leiding erop let dat hij dit niet richting de kinderen doet en
vervolgens zijn handen wast om besmetting te voorkomen.	
  
	
  

6. Kind komt in contact met ziektekiemen door aanhoesten of niezen door
ander kind.	
  
Te nemen maatregel	
  
In de Huisregels, onder het kopje ‘Hygiëne en veiligheid’ dat kinderen
erop worden gewezen dat ze in hun elleboog moeten niezen of hoesten.	
  
	
  
7. Kind komt via snot van een ander kind in contact met ziektekiemen.	
  
Te nemen maatregel	
  
In de Huisregels, onder het kopje ‘Hygiëne en veiligheid’ staat beschreven
dat de groepsleiding in de tas hygiënische doekje heeft. Deze kunnen
worden gebruikt voor het afvegen van de snotneuzen.	
  
	
  
11. Kind raakt besmet met ziektekiemen via ander kind dat met
ongewassen handen van het toilet komt.	
  
Te nemen maatregel	
  
In de Huisregels, onder het kopje ‘Hygiëne en veiligheid’ staat beschreven
dat de groepsleiding in de tas hygiënische doekje heeft. Deze worden
onder andere gebruikt vóór het eten of het bereiden van eten, na het
aanraken van dode dieren of uitwerpselen, na een bezoek aan de WC en
als we wonden hebben verzorgd.	
  
In het gebouw worden water en zeep gebruikt. Er hangt daar een
handwas voorschrift.	
  
Vieze handen kunnen ook in de beek of in de emmer worden gewassen.	
  
	
  
12. Kind raakt besmet met ziektekiemen via ander kind dat met
onzorgvuldig gewassen handen van toilet komt.	
  
Te nemen maatregel	
  
In de Huisregels, onder het kopje ‘Hygiëne en veiligheid’ staat beschreven
dat de groepsleiding in de tas hygiënische doekje heeft. Deze worden
onder andere gebruikt vóór het eten of het bereiden van eten, na het
aanraken van dode dieren of uitwerpselen, na een bezoek aan de WC en
als we wonden hebben verzorgd. Kind wast de handen onder toezicht van
de leiding.	
  
In het gebouw worden water en zeep gebruikt. Er hangt daar een
handwas voorschrift.	
  
Vieze handen kunnen ook in de beek of in de emmer worden gewassen.	
  
	
  
18. Kind komt via het afdrogen van handen aan vuile handdoek of gebruik
vuile kraan in contact met ziektekiemen.	
  
Te nemen maatregel	
  
De handdoeken zullen dagelijks verschoond worden. De kranen worden
schoongemaakt volgens schoonmaakprotocol (zie bijlage). Dit staat
beschreven in de Huisregels, onder het kopje ‘Hygiëne en veiligheid’ .	
  
	
  
23. Kind krijgt door het eten van onhygiënisch bereid voedsel
ziektekiemen binnen 	
  
Te nemen maatregel	
  

In de Huisregels, onder het kopje ‘Hygiëne en veiligheid’ staat beschreven
dat de groepsleiding in de tas hygiënische doekje heeft. Deze worden
onder andere gebruikt vóór het eten of het bereiden van eten, na het
aanraken van dode dieren of uitwerpselen, na een bezoek aan de WC en
als we wonden hebben verzorgd. Daarnaast worden kookspullen aan het
eind van de dag door de leiding schoongemaakt en afgewassen. De
keuken wordt volgens protocol (zie bijlage) schoongemaakt. Dit staat
beschreven in de Huisregels, onder het kopje ‘Hygiëne en veiligheid’ .
	
  
24. Kind krijgt gifstoffen of ziektekiemen binnen door het eten van
bedorven voeding.	
  
Te nemen maatregel	
  
In de Huisregels onder het kopje ‘Eten en drinken’ staat beschreven dat
kinderen vanaf 1 maart t/m 31 oktober mag er geen vleeswaar, melk of
ander	
  bederfelijk voedsel gegeten worden. Voeding die wordt
meegenomen door Struin-leiding wordt door hen gecontroleerd op
houdbaarheid en versheid.	
  
	
  
29. Kind krijgt door gebruik andermans drinkbeker, fles of bestek
ziektekiemen binnen.
Te nemen maatregel
Alle kinderen moeten een eigen drinkbeker mee hebben. Zoals beschreven
staat in de Huisregels. Als de beker is vergeten, hebben wij een
leenbekertje.
30. Kind komt door aanraken afval in contact met ziektekiemen.
Te nemen maatregel
De leiding is altijd op zijn hoede voor zwerfvuil en leert de kinderen
herkenen wat wel en wat niet veilig is om mee te spelen zo staat
beschreven in de Huisregels onder het kopje ‘Binnen- en buitenruimten’ .
31. Kind komt via vuile vaatdoek in contact met ziektekiemen.	
  
Te nemen maatregel	
  
De vaatdoeken zullen volgens het schoonmaakprotocol (zie bijlage)
dagelijks verschoond worden. Dit staat beschreven in de Huisregels, onder
het kopje ‘Hygiëne en veiligheid’ .
33. Kind komt door gezamelijk gebruik van het beddengoed in contact
met ziektekiemen.
Te nemen maatregel	
  
Als kinderen rusten of slapen, doen ze dat met hun hoofd op een doek die
daarna de was ingaat.

38. Kind komt door zichtbaar vervuild zwemwater in contact met
ziektekiemen.	
  
Te nemen maatregel	
  
Kinderen doen kennis op van de natuur. Zo leren we de kinderen ook de
‘gevaren’ van de natuur, zoals blauwalg. Daarnaast staat in de Huisregels ,
onder kopje ‘Afspraken in de buurt van water’ dat we kinderen leren om
op warme, zonnige dagen niet met blote huid in poelen en sloten te gaan
zwemmen i.v.m. platworm.	
  
	
  
41. Kind komt via (uitwerpselen van) ongedierte in contact met
ziektekiemen.	
  
Te nemen maatregel	
  
Er staat in de Huisregels, onder het kopje ‘Hygiëne en veiligheid’
beschreven dat de groepsleiding in de tas hygiënische doekje heeft. Deze
worden onder andere gebruikt vóór het eten of het bereiden van eten, na
het aanraken van dode dieren of uitwerpselen, na een bezoek aan de WC
en als we wonden hebben verzorgd.	
  
	
  
42. Kind komt door bijten of krabben dier in contact met ziektekiemen.	
  
Te nemen maatregel	
  
De locaties waarop wij spelen worden ook soms gebruikt door honden en
hun baas. Meestal zitten de honden aan de lijn. We leren de kinderen hoe
ze om kunnen gaan met honden. 	
  
	
  
43. Kind verblijft in een ruimte die bedompt ruikt	
  
Te nemen maatregel	
  
Als we binnen spelen, worden indien nodig de deuren geopend. We
hebben CO melders die piepen als er een deur open moet.	
  
	
  
44. Kind verblijft in een te koude ruimte.	
  
Te nemen maatregel	
  
Ouders worden gevraagd, onder andere in de huisregels onder ‘Kleding bij
verschillende weertypen’ , om hun kind warm genoeg aan te kleden. Ook
hebben alle kinderen reservekleding in het struinhuisje hangen die ze aan
kunnen. Mocht het toch onvoldoende zijn, heeft de groepsleiding altijd een
zak reservekleren mee om het kind warmer te kleden, zoals staat
beschreven in de Huisregel, onder het kopje ‘Afspraken wat betreft het
weer’ .	
  
	
  

45. Kind verblijft in een te warme ruimte.	
  
Te nemen maatregel	
  
Ouders worden gevraagd, onder andere in de Huisregels, onder ‘Kleding
bij verschillende weertypen’ , om hun kind de juiste kleding aan te trekken.
Daarnaast staat in de Huisregels, onder het kopje ‘Eten en drinken’ staat
beschreven dat bij warm weer de groepsleiding extra drinkwater
meeneemt. Onder het kopje ‘Afspraken wat betreft het weer’ staat dat we
in de zomer tussen 12.00 en 15.00 uur zoveel mogelijk in de schaduw
spelen. 	
  
	
  
46. Kind verblijft in een muf ruikende, vochtige ruimte	
  
Te nemen maatregel	
  
Als we binnen spelen, worden indien nodig de deuren geopend. Door de
kachel zal de ruimte niet vochtig zijn. We hebben CO melders die piepen
als er een deur open moet.	
  
	
  
47. Kind verblijft in een te droge ruimte	
  
Te nemen maatregel	
  
Als we binnen spelen, worden indien nodig de deuren geopend. We
hebben CO melders die piepen als er een deur open moet.	
  
	
  
58. Kind verblijft in een ruimte met planten die een allergie op kunnen
roepen.	
  
Te nemen maatregel	
  
Wij spelen in de natuur. Hier zijn bomen en planten waar kinderen
allergisch voor kunnen zijn. Dit behoort volgens de Huisregels tot de
risico’s van de natuur.	
  
	
  
59. Kind verblijft in een vervuilde ruimte doordat schoonmaak
ontoereikend.
Te nemen maatregel
Het Struin-huisje wordt volgens een schoonmaakprotocol (zie bijlage)
schoongemaakt. Dit staat beschreven in de Huisregels, onder het kopje
‘Hygiëne en veiligheid’ .
61. Kind komt in contact met allergenen via het beddengoed.
Te nemen maatregel	
  
We vragen ouders naar allergieen en zodra er duidelijk is dat een kind
ergens niet tegen kan, kunnen we onze materialen daarop aanpassen.
Soms vinden ouders het fijn om een eigen slaapzakje mee te nemen.
63. Kind komt in contact met allergenen of huisstofmijten via knuffels.
Te nemen maatregel	
  
Knuffels worden elk kwartaal gewassen. Dit moet verwerkt worden in een
vernieuwd schoonmaak protocol. Voor 1 augustus 2017.

64. Kind wordt blootgesteld aan stuifmeel van gras, onkruid of bomen die
een allergie kunnen oproepen.	
  
Te nemen maatregel	
  
Wij spelen in de natuur. Hier zijn bomen en planten waar kinderen
allergisch voor kunnen zijn. Dit behoort volgens de Huisregels tot de
risico’s van de natuur.	
  
65. Kind komt via in zandbak aanwezige ontlasting (hond/kat) in contact
met ziektekiemen.	
  
Te nemen maatregel	
  
In de Huisregels, onder het kopje ‘Hygiëne en veiligheid’ , staat
beschreven dat de groepsleiding in de tas hygiënische doekje heeft. Deze
worden onder andere gebruikt vóór het eten of het bereiden van eten, na
het aanraken van dode dieren of uitwerpselen, na een bezoek aan de WC
en als we wonden hebben verzorgd. Daarnaast staat in de Huisregels,
onder het kopje ‘Binnen en buitenruimtes’ , dat medewerkers voor het
spelen de zandbak controleren op zwerfafval en ontlasting.	
  
	
  
66. Kind wordt gebeten door een teek.	
  
Te nemen maatregel	
  
In de Huisregels onder het kopje ‘Veiligheidsrisico’s die bij het spel in de
vrije natuur horen’ , worden teekbeten vermeld. Daarnaast worden ouders
in de Huisregels, onder het kopje ‘Hygiëne en veiligheid’ , verzocht de
kinderen zelf te controleren op teken. In datzelfde stuk staat dat Struin
ouders informeert over de ziekte van Lyme en ouders via de nieuwsbrief
herinnert aan tekencontroles.	
  
	
  
67. Kind wordt gestoken door bij of wesp.	
  
Te nemen maatregel	
  
Een wespensteek behoort volgens de Huisregels ‘Veiligheidsrisico’s die bij
het spel in de vrije natuur horen’ tot de risico’s van de natuur. In de
Huisregels , onder het kopje ‘Eten en drinken’ , wordt aangegeven dat
kinderen tussen 1 augustus en 31 oktober geen zoet beleg mee mag in
verband met wespen. Wordt een kind toch gestoken, dan wordt de steek
uitgezogen door een medewerker.	
  
	
  
68. Kind krijgt een zonnesteek	
  
Te nemen maatregel	
  
In de Huisregels, staat onder het kopje ‘Afspraken wat betreft het weer’
beschreven hoe medewerkers moeten handelen bij bepaalde zonnekracht.
Daarnaast adviseren wij in de Huisregels, onder het kopje ‘Kleding bij
verschillende weertype’ , ouders om bij zon bedekkende kleding aan te
trekken en in te smeren met waterbestendige zonnecrème. Indien nodig
smeren medewerkers de kinderen nogmaals in.	
  
	
  

69. Kind droogt uit	
  
Te nemen maatregel	
  
In de Huisregels, onder het kopje ‘Eten en drinken’ , staat dat
medewerkers altijd wat te drinken bij zich hebben. Bij warm weer is dat
water, bij koud weer is dat thee. 	
  
	
  
70. Kind verbrandt door zon	
  
Te nemen maatregel	
  
In de Huisregels, staat onder het kopje ‘Afspraken wat betreft het weer’
beschreven hoe medewerkers moeten handelen bij bepaalde zonnekracht.
Daarnaast staat in de Huisregels, onder het kopje ‘Kleding bij
verschillende weertype’ , adviseren wij ouders om bij zon bedekkende
kleding aan te trekken en in te smeren met waterbestendige zonnecrème.
Indien nodig smeren medewerkers de kinderen nogmaals in. 	
  
	
  
71. Kind raakt onderkoeld	
  
Te nemen maatregel	
  
In de Huisregels, onder het kopje ‘Hygiëne en veiligheid’ , staat dat
medewerkers altijd een tas met reservekleding bij zich hebben. Kinderen
die het koud hebben kunnen dat een extra kledingstuk aankrijgen.
Daarnaast staat in de Huisregels, onder het kopje ‘Kleding bij
verschillende weertype’ , worden ouders gevraagd de juiste kleding aan
de kinderen mee te geven.	
  
	
  
74. Kind wordt blootgesteld aan verontreinigde buitenlucht.	
  
Te nemen maatregel	
  
In de Huisregels, onder het kopje ‘Omgang met het verkeer’ , staat dat de
fietsroutes gaan langs zo rustig mogelijke wegen. In de Huisregels, onder
het kopje ‘Afspraken in de buurt van water’ ,staat dat wanneer wij aan het
Waalstrand spelen en de wind komt vanuit de schepen naar ons toe (wat
een stank mee zich brengt) zullen wij een ander speelplek opzoeken met
betere luchtkwaliteit. Verder komen wij alleen maar op plekken met frisse
buitenlucht: in de bossen en in de buitenlucht. Indien officiële instanties
afraden naar buiten te gaan, zullen wij ook binnen blijven.	
  
	
  
75. Kind krijgt medicatie verkeerd toegediend	
  
Te nemen maatregel	
  
In de Huisregels onder het kopje ‘Hygiëne en veiligheid’ staat een bij
‘Medicijnen’ dat ouders duidelijk moeten communiceren over het gebruik
van speciale medicijnen.	
  
	
  

77. Kind krijgt paracetamol zonder diagnose	
  
Te nemen maatregel	
  
Onder het kopje ‘Hygiëne en veiligheid’ in de Huisregels staat dat
medewerkers alleen een paracetamol toedienen als hier telefonisch
overleg over is geweest met de ouders en dat medewerkers niet zomaar
een paracetamol mogen toedienen.	
  
	
  
78. Kind wordt niet of onjuist medisch behandeld door onvolledige of
onjuiste medische dossiers.	
  
Te nemen maatregel	
  
In de Huisregels onder het kopje ‘Hygiëne en veiligheid’ staat vermeld dat
medewerkers geen medicatie mogen toedienen als dit niet met de ouders
is besproken. Daarnaast hebben staat onder hetzelfde kopje, onderdeel
Personeel dat alle medewerkers die langer dan een jaar bij Struin werken
een BHV-diploma hebben. De overige medewerkers werken binnen
gehoorafstand van een BHV-er.	
  
	
  
79. Kind wordt ondeskundig medisch behandeld door personeel	
  
Te nemen maatregel	
  
In de Huisregels, onder het kopje ‘Hygiëne en veiligheid’ , staat
beschreven dat medewerkers die regelmatig bij Struin werken en meer
dan een jaar in dienst zijn bij Struin, een BHV-diploma hebben. Deze
medewerkers zijn in staat de situatie in te schatten en indien nodig juist
te handelen.	
  
	
  
81. Kind komt in contact met ziektekiemen via zalf of crème	
  
Te nemen maatregel	
  
In de Huisregels, onder het kopje ‘Hygiëne en veiligheid’ , staat
beschreven dat de groepsleiding in de tas hygiënische doekje heeft. Deze
worden onder andere gebruikt vóór het eten of het bereiden van eten, na
het aanraken van dode dieren of uitwerpselen, na een bezoek aan de WC
en als we wonden hebben verzorgd. 	
  
	
  
82. Kind komt door onhygiënische wondverzorging in contact met
andermans bloed of wondvocht.	
  
Te nemen maatregel	
  
In de Huisregels, onder het kopje ‘Hygiëne en veiligheid’ , staat
beschreven dat medewerkers die regelmatig bij Struin werken en meer
dan een half jaar in dienst zijn bij Struin, een BHV-diploma hebben.	
  
	
  
Conclusie: 	
  
Kinderen bij Struin hebben over het algemeen een klein gezondheidsrisico. 	
  

Bijlage: Schoonmaakprotocol Struin-huisje	
  

Bijlage:
Schoonmaakprotocol Struin-huisje
Wekelijks
Elke week wordt er grondig schoonmaakt in het hele Struin-huisje: dit
betreft een grondige schoonmaak van de WC’s, de kranen, de wasbakken,
de vloeren, de keukens en de tafels.
Dagelijks
Dagelijks worden de WC brillen schoongemaakt. De zwarte
schoonmaakemmers en het schoonmaakmiddel (eco) staan in de
inbouwkast (middelste ruimte). De witte emmer is er om om te spoelen,
dat is het meest hygienisch. Let op: met de witte emmer haal je heet
water in de keuken, dit water gooi je dan buiten in de zwarte emmers. De
zwarte emmers komen nooit in de keuken te staan. Achteraf gooi je het
vieze water in de WC. Let op: nooit veel WC papier en geen
hygienedoekjes in de WC’s gooien maar in de afvalemmers die in de WC’s
staan.
Dagelijks worden de handdoeken in keukens en WC’s verschoond
Dagelijks wordt het aanrecht van de keukens schoongemaakt inclusief de
kranen/handvaten en kookspullen die zijn gebruikt.
De ruimtes worden dagelijks geveegd.
Bij gebruik van het Struin-huisje door de kinderen worden de tafels en
banken met een licht vochtig doekje afgenomen.
In de WC’s hangt een voorschrift; “zittend plassen s.v.p.”	
  
In de WC’s hangt een uitleg over het handenwassen voor de kinderen.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

