
GEZONDHEIDSVERSLAG 
 
Opgemaakt op:  25 oktober 2015 
 
Naar aanleiding van de Risico-inventarisatie Gezondheid, welke op 25 oktober 2015 is uitgevoerd, volgens de 
methode van “Risicomonitor” is een actieplan opgesteld ter omschrijving van de genomen maatregelen ter 
bevordering van de gezondheid van de kinderen en het personeel van het kinderdagverblijf. 
 

Datum gezondheidsverslag: 25-10-2015 

Inventarisatie 
De inventarisatie is op schema uitgevoerd. 
Naam uitvoerder inventarisatie:  Mevr. M.J. Hamersma-Ploegstra (eigenaresse) 
Datum: 25-10-2015 
 
Tijdens de inventarisatie zijn de volgende modules meegenomen: 

 Gezondheidsrisico’s door overdracht van ziektekiemen 

 Gezondheidsrisico’s als gevolg van het binnenmilieu 

 Gezondheidsrisico’s als gevolg van het buitenmilieu 

 Gezondheidsrisico’s ten gevolge van (niet) medisch handelen 

 Gezondheidsrisico’s bij Agrarische Opvang 
 
De risico's zijn allemaal geïnventariseerd  en waar nodig zijn de benodigde maatregelen getroffen. 
 
Acties 
Uit de risico-inventarisatie van 25-10-2015 zijn de volgende acties/aandachtspunten gekomen: 
 

 Er is geen mechanisch ventilatiesysteem (er wordt goed geventileerd via de diverse ramen op het 
kinderdagverblijf) 

 In de buitenruimte staan niet alleen allergeen arme planten, maar  ook planten die allergische reactie 
kunnen veroorzaken. Dit is inherent aan een “agrarische” opvangsituatie. Het risico wordt 
geaccepteerd 

 Er wordt ook gebruik gemaakt van zalf uit potjes (bijv. Sudocrème). De handen van de leidsters 
worden naar elke handeling goed gewassen. De (Sudo)crème staat niet binnen handbereik van de 
kinderen. 

 Geschild/gesneden voedsel wordt niet afgedekt maar direct uitgedeeld. Er blijft geen fruit staan op de 
tafel/in de keuken.    

 
 
Protocollen en huisregels 
Om duidelijk te verschaffen aan de ouders omtrent de manier waarop we de risico’s willen beperken voor wat 
betreft de gezondheid van de kinderen en het personeel,  zijn specifieke protocollen opgesteld voor wat betreft 
de algehele veiligheid,  hygiëne, veilig slapen en wiegendood, het toedienen van geneesmiddelen, het vier-
ogenprincipe. De protocollen zijn te vinden op de website www.despeelhoeve.nl 
 
 
Hygiëne  
Ter bevordering van een goede hygiëne, wordt het dagverblijf dagelijks schoongemaakt waarbij de vloeren 
gedweild worden. 
 
 
 

http://www.despeelhoeve.nl/


 
Datum informatieverstrekking naar de ouders:  
Tijdens de jaarlijkse ouderavond worden eventuele nieuwe procedures aan de ouders voorgelegd . Tevens 
wordt in de nieuwsbrief en op de website de meest recente informatie vermeld. 
 
Datum informatie verstrekking aan het personeel:  
In de maandelijkse teamvergaderingen worden de protocollen en werkinstructies doorgenomen. Het laatst 
gehouden teamoverleg was op maandag 12 oktober 2015. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


