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Protocol	  Hygiëne	  
	  
Goede	  hygiëne	  binnen	  de	  opvang	  is	  cruciaal.	  Kinderen	  zijn	  vatbaar	  voor	  ziekten	  en	  moeten	  
zoveel	  mogelijk	  beschermd	  worden.	  Door	  het	  maken	  van	  afspraken	  rondom	  de	  hygiëne	  
wordt	  voorkomen	  dat	  er	  sprake	  is	  van	  ziekteoverdracht.	  Deze	  afspraken	  zijn	  handen	  wassen	  
met	  desinfecterende	  zeep,	  handen	  drogen	  met	  papier,	  goed	  schoonmaken	  en	  
schoonhouden	  van	  de	  ruimtes	  en	  voorwerpen.	  	  Ook	  worden	  er	  afspraken	  vastgelegd	  op	  het	  
gebied	  van	  persoonlijke	  hygiëne	  van	  de	  pedagogische	  medewerker	  en	  het	  kind	  en	  ook	  de	  
hygiëne	  binnen	  de	  ruimtes	  en	  hygiëne	  m.b.t	  voedsel	  bereiden	  en	  bewaren.	  
	  
Voedsel	  en	  hygiëne	  
Om	  te	  voorkomen	  dat	  er	  ziekteoverdracht	  plaatsvindt	  wordt	  er	  veel	  aandacht	  besteed	  aan	  
verantwoordelijk	  omgang	  met	  voedsel	  bereiding	  en	  nuttigen	  door	  de	  pedagogische	  
medewerker	  en	  het	  kind	  krijgt	  ook	  instructies	  waaraan	  hij/zij	  zich	  moet	  houden.	  	  
	  
Pedagogisch	  medewerkers	  wassen	  hun	  handen	  met	  zeep	  voor	  en	  nadat	  ze	  voeding	  
klaarmaken.	  Dit	  geldt	  ook	  als	  de	  pedagogische	  medewerkers	  de	  kinderen	  helpen	  met	  het	  
geven	  van	  meegebrachte	  	  of	  kant-‐en-‐klare	  voeding.	  Ook	  de	  kinderen	  dienen	  de	  handen	  te	  
wassen	  voor	  het	  eten	  en	  na	  het	  eten.	  	  	  
Kinderen	  hebben	  een	  eigen	  bestek,	  bord	  en	  beker,	  welke	  meteen	  na	  het	  eten	  verzameld	  
worden	  en	  goed	  gewassen,	  afgedroogd	  en	  netjes	  bewaard.	  	  
Er	  wordt	  aan	  tafel	  voedsel	  klaargemaakt	  en	  gegeten.	  
Afvalbak	  is	  nooit	  overvol	  en	  wordt	  tijdig	  geleegd.	  	  
Pedagogische	  medewerkers	  dragen	  geen	  ruwe	  sieraden	  wat	  overal	  kan	  blijven	  hangen.	  Dus	  
geen	  grote	  armbanden,	  grote	  creolen	  en	  ringen.	  
	  
Bewaren	  van	  voedsel	  
Houdbaarheidsdatum	  en	  temperatuur	  goed	  controleren	  bij	  aanschaf.	  	  
Voedsel	  als	  fruit	  en	  melk	  bederft	  snel	  en	  wordt	  meerdere	  keren	  in	  de	  week	  ingekocht.	  	  
Na	  inkopen	  moeten	  levensmiddelen	  direct	  opgeborgen	  worden.	  
Koelkasttemperatuur	  moet	  tussen	  de	  4	  en	  -‐7	  graden	  zijn	  hetzelfde	  geldt	  voor	  een	  diepvries.	  
Dit	  wordt	  netjes	  bijgehouden.	  Ook	  wordt	  de	  koelkast	  wekelijks	  schoongemaakt	  en	  geleegd	  
bij	  producten	  buiten	  de	  houdbaarheidsdatum.	  Eenmaal	  ontdooid	  voedsel	  gaat	  niet	  terug	  de	  
vriezer	  in.	  Ongeopende	  verpakking	  op	  de	  houdbaarheidsdatum	  gecontroleerd	  	  en	  geopende	  
verpakking	  zijn	  veel	  korter	  houdbaar,	  dit	  staat	  op	  de	  verpakking	  en	  de	  pedagogische	  
medewerker	  ziet	  hier	  op	  toe.	  De	  voorschriften	  op	  verpakkingen	  worden	  niet	  overschreden.	  	  
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Persoonlijke	  hygiëne	  	  
Iedereen	  draagt	  bij	  aan	  een	  goed	  en	  gezonde	  omgeving.	  Het	  begint	  bij	  jezelf.	  Daarom	  
moeten	  de	  pedagogisch	  medewerkers	  en	  het	  kind	  altijd	  de	  hand	  wassen	  en	  drogen	  in	  de	  
volgende	  omstandigheden:	  

-‐ hoesten	  
-‐ niezen	  (niet	  in	  het	  gezicht	  van	  een	  ander)	  
-‐ neus	  snuiten	  (tijdig	  het	  kind	  laten	  snuiten)	  
-‐ na	  toiletgebruik	  
-‐ na	  schoonmaakwerkzaamheden	  
-‐ nadat	  de	  handen	  in	  aanraking	  zijn	  geweest	  met	  viezigheid	  

Afdrogen	  kan	  met	  papier.	  
Er	  zijn	  wegwerphandschoenen	  aanwezig	  bij	  contact	  met	  braaksel	  of	  bloed.	  Als	  er	  sprake	  is	  
van	  een	  wondje	  moet	  dit	  meteen	  afgedekt	  worden	  met	  een	  pleister,	  gaasje.	  	  
Kort	  en	  schoon	  houden	  van	  de	  nagels.	  
Schone	  kleding	  dragen	  	  
Indien	  een	  pedagogische	  medewerker	  ziek	  is	  verwachten	  wij	  van	  haar	  dat	  ze	  thuisblijft,	  een	  
zelfde	  protocol	  hanteren	  wij	  bij	  ziekte	  van	  een	  kind.	  Dit	  om	  besmetting	  te	  voorkomen.	  	  
Bij	  wondverzorging	  open	  wonden	  meteen	  afdekken	  en	  lichaamsvocht	  deppen	  om	  lekkage	  te	  
voorkomen	  en	  locatie	  goed	  reinigen.	  	  Mocht	  het	  onverhoopt	  op	  kledingstuk	  of	  stof	  komen,	  
deze	  wassen	  met	  60	  graden.	  
	  
Hygiëne	  in	  de	  ruimtes	  
Stoffen	  banken,	  kleden	  en	  gordijnen	  moeten	  regelmatig	  worden	  gereinigd	  of	  
gedesinfecteerd.	  
Als	  er	  vloerkleden	  aanwezig	  zijn,	  dan	  alleen	  laagpolige	  vloerkleed	  deze	  zijn	  eenvoudig	  en	  
goed	  te	  reinigen.	  Stoffen	  meubels	  worden	  niet	  tweedehands	  ingekocht	  i.v.m.	  
besmettingsgevaar.	  
	  
Alle	  ruimtes	  worden	  goed	  gereinigd,	  hier	  is	  een	  schoonmaakploeg	  voor	  verantwoordelijk	  
dagelijks.	  Dit	  gebeurt	  niet	  in	  het	  bijzijn	  van	  kinderen	  maar	  aan	  het	  einde	  van	  de	  dag.	  	  
Zieke	  kinderen	  zijn	  niet	  welkom,	  bij	  ziekte	  tijdens	  opvang	  is	  de	  ouder/verzorger	  verplicht	  het	  
kind	  uiterlijk	  in	  een	  uur	  op	  te	  halen.	  
Er	  wordt	  op	  toegezien	  dat	  de	  kinderen	  geen	  speelgoed	  meenemen	  naar	  het	  toilet	  of	  andere	  
ruimte	  waar	  niet	  gespeeld	  mag	  worden.	  Ook	  moet	  al	  het	  speelgoed	  schoon	  zijn	  indien	  dit	  
niet	  het	  geval	  moet	  het	  worden	  gereinigd.	  	  
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De	  binnenruimtes	  moeten	  goed	  geventileerd	  dagelijks.	  Ook	  de	  temperatuur	  moet	  goed	  
gereguleerd	  worden,	  20	  a	  21	  graden	  binnen	  aanhouden	  en	  de	  luchtvochtigheid	  moet	  liggen	  
tussen	  de	  40	  en	  60%.	  Dit	  is	  centraal	  geregeld.	  
	  
Dieren	  zijn	  niet	  welkom	  binnen	  de	  opvang	  omdat	  er	  allergie	  gevaar	  is.	  Indien	  er	  sprake	  is	  
van	  vliegen	  of	  muggen	  worden	  de	  dieren	  met	  middelen	  weggejaagd	  (niet	  in	  de	  
aanwezigheid	  van	  kinderen),	  als	  dit	  niet	  lukt	  wordt	  er	  een	  verdelger	  ingeschakeld.	  Er	  zijn	  ook	  
geen	  planten	  of	  bloemen	  aanwezig	  waar	  mogelijk	  allergische	  reactie	  kan	  opkomen.	  	  


