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Risico inventarisatie en actieplan; Gezondheid 
 
Datum inventarisatie: 3 november 2016         U = uitgesloten  
Uitgevoerd door: Marlon Homan         Kl = kans is klein dat het zal gebeuren 
             Gr = kans is groot dat het zal gebeuren  
 

1. Gezondheidsrisico’s als gevolg van het binnenmilieu 
 
Risico: U Kl Gr Actie : Einddatum/periodiek: Verantwoordelijke: 

1  Kind komt via ongewassen handen van 
groepsleiding in contact met ziektekiemen 

 X  Draag altijd zorg voor een goede 
handhygiëne 

 Marlon Homan 

Risico:       

2  Kind komt via onzorgvuldig gewassen 
handen van groepsleiding in contact met 
ziektekiemen 

  X Draag altijd zorg voor een goede 
handhygiëne 

 Marlon Homan 

Risico:       

3  Kind komt in contact met zieke 
groepsleiding 

 X  Als groepsleiding een besmettelijke 
ziekte heeft wordt hij/zij niet ingezet 
op de groep 

Indien nodig, inwerking 
zetten 

Marlon Homan 

Risico:       

4  Kind komt in contact met pus of vocht uit 
blaasjes/wondjes van ander kind 

 X  Leiding ziet er zorgvuldig op  
toe dat open wondjes daar  
waar mogelijk afgedekt zijn.  

Indien nodig, direct 
handelen 

Marlon Homan 

Risico:       

5  Kind komt in contact met ziektekiemen 
door aan hoesten of niezen door 
groepsleiding 
 
 
 
 

 X  Houd tijdens het hoesten/niezen de 
hand voor de mond en was je 
handen na het hoesten, niezen of 
neus snuiten 

 Marlon Homan 
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Risico: U Kl Gr Actie : Einddatum/periodiek: Verantwoordelijke: 

Risico:       

6  Kind komt in contact met ziektekiemen 
door aanhoesten of niezen door ander kind 

  X Wijs kinderen er op om met hun 
hand voor de mond te 
hoesten/niezen en laat ze hun 
handen wassen na het hoesten, 
niezen of neus snuiten 

Geef zelf het goede 
voorbeeld 

Marlon Homan 

Risico:       

7  Kind komt via snot van ander kind in 
contact met ziektekiemen 

  X Laat kinderen regelmatig hun neus 
snuiten en na het snuiten hun 
handen wassen 

Zorg voor voldoende 
tissues en laat ze de vuile 
zakdoekjes meteen 
opruimen 

Marlon Homan 

Risico:       

8  Kind komt door gezamenlijk gebruik van 
zakdoek in contact ziektekiemen 

 X  Laat elk kind na het snuiten meteen 
het vuile zakdoekje opruimen 

Draag er zorg voor dat er 
voldoende tissues 
aanwezig zijn 

Marlon Homan 

Risico:       

9  Kind komt via washandje waarmee 
handen of monden van meerdere kinderen 
‘gewassen’ worden in contact met 
ziektekiemen 

 X  Gebruik per kind één wegwerp 
snoetendoekje  
 
 

 Marlon Homan 

Risico:       

10  Kind raakt besmet met ziektekiemen 
via ander kind dat met ongewassen handen 
van toilet komt 

 X  Let er op dat de kinderen na het 
toiletbezoek hun handen wassen.  
 

 Marlon Homan 

Risico:       

11  Kind raakt besmet met ziektekiemen 
via ander kind dat met onzorgvuldig 
gewassen handen van toilet komt 

  X Leer de kinderen hun handen goed 
te wassen. 

Wijs de kinderen op hoe 
handen wassen  

Marlon Homan 

Risico:       

12  Kind komt door gebruik van grote 
closetpot in contact met ontlasting/urine 

 X    Marlon Homan 
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Risico: U Kl Gr Actie : Einddatum/periodiek: Verantwoordelijke: 

Risico:       

13  Kind komt via het afdrogen van handen 
aan een vuile handdoek of gebruik vuile 
kraan in contact met ziektekiemen 

 X  Naast de wasbakken hangt een tork 
houder. Hier zitten papieren 
handdoekjes in  

Draag er zorg voor dat de 
papieren handdoeken 
altijd zijn bijgevuld.  

Marlon Homan 

Risico:       

14  Kind krijgt door het eten van 
onhygiënisch bereid voedsel ziektekiemen 
binnen 

 X  Draag zorg voor een goede 
handhygiëne tijdens het bereiden 
van voedsel 

 Marlon Homan 

Risico:       

15  Kind krijgt gifstoffen of ziektekiemen 
binnen door het eten van bedorven voeding 

 X  Fruit word wekelijks vers opgehaald  
Brood en vers beleg wordt wekelijks 
vers opgehaald 

Zoet beleg, koekjes, 
crackers  maandelijks 
controleren op 
houdbaarheidsdatum 

Marlon Homan 

Risico:       

16  Kind komt via vuile vaatdoek in contact 
met ziektekiemen 

 X  Spoel de vaatdoek met warm tot 
heet water uit na gebruik 

Elke dag Marlon Homan 

Risico:       

17  Kind komt via vuil speelgoed in contact 
met ziektekiemen 

 X  Reinig het speelgoed regelmatig Elke 10de dag van de 
maand 

Marlon Homan 

Risico:       

18  Kind komt via vuile verkleedkleren in 
contact met ziektekiemen 

X   Er zijn geen verkleedkleren aanwezig  Marlon Homan 

Risico:       

19  Kind komt door zichtbaar vervuild 
zwemwater in contact  met ziektekiemen 

 X  Na gebruik wordt het zwembad 
standaard geleegd en schoon 
gespoten. Bij elk gebruik dus weer 
schoon water. 

Elke dag als het zwembad 
wordt gebruikt.  

Marlon Homan 

Risico:       

20  Kind komt door eten, drinken/snoepen 
in het zwembadje in contact met 
ziektekiemen 

 X  Er wordt niet gegeten tijdens het 
gebruik van het zwembad.  

 Marlon Homan 
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Risico: U Kl Gr Actie : Einddatum/periodiek: Verantwoordelijke: 

Risico:       

21  Kind komt via (uitwerpselen van) 
ongedierte in contact met ziektekiemen 

 X  Verwijder ongedierte direct uit de 
groepsruimte 

Indien nodig, direct 
handelen 

Marlon Homan 

Risico:       

22  Kind komt door bijten of krabben dier 
in contact met ziektekiemen 

X   Er zijn geen dieren aanwezig  Marlon Homan 
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2. Gezondheidsrisico’s als gevolg van het binnenmilieu 
 
Risico: U Kl Gr Actie : Einddatum/periodiek: Verantwoordelijke: 

23  Kind verblijft in een ruimte die 
bedompt ruikt 

 X  Zet de ramen open om te ventileren Indien nodig, direct 
handelen 

Marlon Homan 

Risico:       

24  Kind verblijft in een te koude ruimte  X  Controleer de thermometer 
regelmatig op de juiste temperatuur 

Dagelijks Marlon Homan 

Risico:       

25  Kind verblijft in een te warme ruimte  X  Controleer de thermometer 
regelmatig op de juiste temperatuur 
 
Zet de ramen open om te ventileren 

Dagelijks 
 
 
Indien nodig, direct 
handelen 

Marlon Homan 

Risico:       

26  Kind verblijft in een muf ruikende, 
vochtige ruimte 

 X  Zorg dat de groepsruimte vaker 
geventileerd wordt doormiddel van 
de ramen open te zetten 

Indien nodig, direct 
handelen 

Marlon Homan 

Risico:       

27  Kind verblijft in een te droge ruimte  X  Leg schone natte handdoeken op de 
radiator 

Indien nodig, direct 
handelen 

Marlon Homan 

Risico:       

28  Kind komt in aanraking met allergenen 
via stoffering van verblijfsruimtes 

 X  Stofzuig de groepsruimte dagelijks Dagelijks Marlon Homan 

Risico:       

29  Kind verblijft in een ruimte met rook X   Er wordt in het gebouw niet gerookt  Marlon Homan 

Risico:       

30  Kind verblijft in een stoffige ruimte  X  Reinig de vloer en meubilair dagelijks 
 
 
 
 

Dagelijks Marlon Homan 
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Risico: U Kl Gr Actie : Einddatum/periodiek: Verantwoordelijke: 

Risico:       

31  Kind wordt blootgesteld aan vluchtige 
stoffen door het gebruik van spuitbussen, 
lijm of terpentine 

 X  Zorg dat de kinderen lijm met mate 
gebruiken 
 
Gebruik spuitbussen niet in de 
groepsruimte, maar buiten 

Per direct Marlon Homan 

Risico:       

32  Kind wordt blootgesteld aan gassen uit 
(open) verbrandingstoestellen 

X   Er zijn geen verbrandingstoestellen 
aanwezig 

 Marlon Homan 

Risico:       

33  Kind verblijft in een ruimte met asbest X   Het gebouw is asbest vrij  Marlon Homan 

Risico:       

34  Kind krijgt schadelijke stoffen binnen 
via ventilatievoorziening 

 X  Bij waarschuwing schadelijke stoffen 
in de omgeving, ramen en deuren 
gesloten houden 

Indien nodig, direct 
handelen 

Marlon Homan 

Risico:       

35  Kind wordt blootgesteld aan lawaai   X   Marlon Homan 

Risico:       

36  Kind drinkt water uit loden leiding X   Er zijn geen loden leidingen   Marlon Homan 

Risico:       

37  Kind verblijft in een ruimte met 
huisdieren die een allergie kunnen 
oproepen 

X   Er zijn geen huisdieren aanwezig  Marlon Homan 

Risico:       

38  Kind verblijft in een ruimte met planten 
die een allergie kunnen oproepen 

 X  De bloemen zijn van kuststof of hout  Marlon Homan 

Risico:       

39  Kind verblijft in een vervuilde ruimte 
doordat schoonmaak ontoereikend is 

 X  Er is een schoonmaakbedrijf  van 
buitenaf die dagelijks het gebouw 
schoonmaakt 
 

 Marlon Homan 
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Risico: U Kl Gr Actie : Einddatum/periodiek: Verantwoordelijke: 

Risico:       

40  Kind verblijft in een ruimte tijdens 
schoonmaakwerkzaamheden 

 X  Dit gebeurt na sluitingstijd  Marlon Homan 

Risico:       

41  Kind komt in contact met allergenen of 
huisstofmijten via verkleedkleren 

X   Er zijn geen verkleedkleren aanwezig  Marlon Homan 
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3. Gezondheidsrisico’s als gevolg van het buitenmilieu  
 

Risico: U Kl Gr Actie : Einddatum/periodiek: Verantwoordelijke: 

42  Kind wordt blootgesteld aan stuifmeel 
van gras, onkruid of bomen die een allergie 
kunnen oproepen 

  X Als een kind een allergische reactie 
vertoont, bespreek het met de 
ouders/verzorgers van het kind  

Indien nodig, direct 
handelen 

Marlon Homan 

Risico:       

43  Kind komt via in zandbak aanwezige 
ontlasting (hond/kat) in contact met 
ziektekiemen 

  x De verhuurder kan hier geen 
afscherm net over plaatsen. 
Vanwege de kosten voor het grote 
zandbak 

 Marlon Homan 

Risico:       

44  Kind wordt gebeten door een teek  X  Zorg dat de kinderen tijdens een 
boswandeling dichte kleding en 
schoeisel dragen. 
 
Controleer na het wandelen de 
kinderen op teken 

Indien nodig, direct 
handelen 

Marlon Homan 

Risico:       

45  Kind wordt gestoken door een bij of 
wesp 

  X Zorg dat de gestoken plek direct 
wordt uitgezogen en gekoeld 

Indien nodig, direct 
handelen 

Marlon Homan 

Risico:       

46  Kind krijgt zonnesteek  X  Let er op dat de kinderen niet te lang 
in de zon spelen. 
 
Als ze een pet bij zich hebben, zorg 
dan dat ze deze op hebben 

Indien nodig, direct 
handelen 

Marlon Homan 

Risico:       

47  Kind droogt uit  X  Zorg dat de kinderen bij warm weer 
voldoende drinken 
 
 

 Marlon Homan 
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Risico: U Kl Gr Actie : Einddatum/periodiek: Verantwoordelijke: 

48  Kind verbrandt door zon   X Smeer de kinderen voor het spelen 
goed in met zonnebrandcrème 

 Marlon Homan 

Risico:       

49  Kind raakt onderkoeld  X  Draag er zorg voor dat de kinderen 
warm gekleed zijn bij koude 
temperaturen 

 Marlon Homan 

Risico:       

50  Kind komt in contact met 
bestrijdingsmiddelen 

X   Er worden geen 
bestrijdingsmiddelen gebruikt 

 Marlon Homan 

Risico:       

51  Kind wordt blootgesteld aan chemisch 
vervuilde grond 

X   Grond is schoon  Marlon Homan 

Risico:       

52  Kind wordt blootgesteld aan 
verontreinigde buitenlucht 

 X  Opnemen met zowel de verhuurder 
als de gemeente 

Indien nodig, direct 
handelen 

Marlon Homan 
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4. Gezondheidsrisico’s ten gevolge van (het uitblijven van) medisch handelen 
 
Risico: U Kl Gr Actie : Einddatum/periodiek: Verantwoordelijke: 

53  Kind krijgt medicatie verkeerd 
toegediend 

 X  Ouders formulier laten tekenen en 
medicatie alleen in originele 
verpakking aannemen. 

Indien nodig Marlon Homan 

Risico:       

54  Kind krijgt bedorven medicament 
toegediend 

 X  Controleer de medicijnen altijd op 
de houdbaarheidsdatum 

Indien nodig Marlon Homan 

Risico:       

55  Kind krijgt paracetamol zonder 
diagnose 

 X  Eerst diagnose stellen en controleren 
in de kind registratie of ouders 
toestemming hebben gegeven of het 
kind wel/niet een paracetamol mag 

Controleer altijd de kind 
registratie 

Marlon Homan 

Risico:       

56  Kind wordt niet of onjuist medisch 
behandeld door onvolledige of onjuiste 
medische dossiers 

 X  Zorg dat de kind registratie altijd up-
to-date is 

Ouders elk half jaar de 
registratie formulieren 
laten controleren 

Marlon Homan 

Risico:       

57  Kind wordt ondeskundig medisch 
behandeld door personeel 

 X  Personeel is in bezit van EHBO 
toegepast op kinderen (PBLS)  

 Marlon Homan 

Risico:       

58  Kind komt via koortsthermometer in 
contact met ziektekiemen 

 X  Desinfecteer de thermometer voor 
en na gebruik met alcohol 70% 

 Marlon Homan 

Risico:       

59  Kind komt in contact met ziektekiemen 
via zalf of crème 

 X  Gebruik wegwerphandschoenen bij 
het gebruik van zalf of crème 

 Marlon Homan 

Risico:       

60  Kind komt door onhygiënische 
wondverzorging in contact met andermans 
bloed of wondvocht 

 X   Draag zorg voor goede 
handhygiëne  

Marlon Homan 

 


