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Inleiding
Kinderen zijn nieuwsgierig en willen de wereld om hen heen ontdekken. Op jonge leeftijd zijn de
kinderen zich nog niet bewust van eventuele gevaarlijke situaties. Pedagogische medewerkers
kunnen veilig gedrag van kinderen aanleren door hen continu te waarschuwen voor gevaarlijke
situaties. Hiervoor zijn groepsregels vastgelegd zoals bijvoorbeeld; niet rennen in de groepsruimte.
Toch zullen de kinderen zich niet altijd aan de regels kunnen houden. Ook voor de wat oudere
kinderen kan in het vuur van het spel de veiligheidsregels even vergeten worden. Tussen ontdekken
en uitdaging en een veilige omgeving ligt een spanningsveld. We proberen de risico’s tot een
aanvaardbare minimum te reduceren zodat de kans op (ernstig) letsel voorkomen kan worden.
Alle pedagogische medewerkers zijn verplicht om in het bezit te zijn van een diploma EHBO voor
kinderen, hebben ze deze nog niet als zij in dienst komen bij Bso Marlon dan zijn ze verplicht om
binnen een jaar het EHBO voor kinderen te behalen. Is deze eenmaal behaald dan wordt er jaarlijks
een herhalingscursus gegeven. Op de locatie is er ten minste één medewerker (Leidinggevende) die
het diploma bedrijfshulp verlener heeft behaald. Ook deze krijgt jaarlijks een herhalingscursus. Het is
bekend bij de overige medewerkers wie de BHV-er is. Onze medewerkers zijn op de hoogte van het
ontruimingsplan van de desbetreffende locatie. Op locatie is er een EHBO koffer. De koffer staat op
een duidelijke herkenbare plaats. De EHBO koffer wordt per kwartaal gecontroleerd op de inhoud.
Tevens lopen we jaarlijks mee tijdens de ontruimingsoefening van de basisschool OBS De Iemenhof
om goed op elkaar afgestemd te zijn.
Vooraf is duidelijk besproken met de ouder(s)/verzorger(s) hoe wij handelen bij ongevallen en/of
calamiteiten.
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1. Het registreren van ongevallen
1.1 Definitie ongeval
Een ongeval is elke onvoorzien gebeurtenis waardoor personen ( kinderen, ouders, leidsters of
derde) letsel (fysiek en of emotioneel) oplopen of waardoor materiële schade ontstaat. Bij lichte
ongevallen spreken wij over die ongevallen waarbij de verwonding binnenshuis verzorgt kan worden.
Dit kan dus een snee in de hand zijn die met een pleister wordt verbonden of een zalfje voor de bult
op het hoofd.
Bij ernstige ongevallen zijn de verwondingen dusdanig dat er hulp ingeroepen moet worden van een
hulpdienst. (o.a. Botbreuk, vleeswonden, verbranding, inwendig letsel of hoofd/hersenschuddingen.)

1.2 Wat wordt verstaan onder ongevallen
Een ongeval is een onverwachte en onaangename gebeurtenis waarbij fysieke of psychisch letsel
opgelopen wordt.
Dit kan veroorzaakt worden door:
• Verbranding
• Snijden
• Vergiftiging
• Steken
• Verdrinking
• Prikken
• Verstikking
• Stoten
• Vallen
• Botsen
• Beknelling

1.3 Registratie van ongevallen.
Bso Marlon heeft een formulier ontwikkeld waarop een ongeval wordt geregistreerd. Door middel
van de jaarlijkse risico-inventarisatie hebben we alle mogelijke gevaarlijke plaatsen in kaart gebracht
en deze d.m.v. een plan van aanpak zo veel mogelijk afgebakend. Door middel van het registreren
van elk ongeval kunnen nieuwe risico’s aan het licht komen waardoor er de juiste beslissingen en of
maatregelen genomen kunnen worden. Op basis van een jaarlijkse evaluatie van de registratie van
ongevallen worden deze formulieren geïnterpreteerd waardoor Bso Marlon hiervan kan leren en we
eventuele maatregelen kunnen nemen.

1.4 Wanneer het ongevallenregistratieformulier invullen
In principe vul je voor elk ongeval een ongevalregistratieformulier in. Het registratieformulier is
bestemd voor de pedagogisch medewerker of de direct betrokken. Ongevallen welke fysiek of
emotioneel letsel heeft veroorzaakt, worden geregistreerd als de oorzaak ligt bij afwijkingen,
onoplettendheid, huisregels of materialen.
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1.5 Hoe vul je het formulier in.
Op het formulier wordt o.a. beschreven wanneer, waar en onder welke omstandigheden en welk
letsel er door een persoon is opgelopen. Erg belangrijk is het invullen van de maatregelen die
genomen zijn of moeten worden genomen om herhaling te voorkomen. Om duidelijk te maken wie
verantwoordelijk is voor de te nemen ( preventieve) maatregelen wordt degene die er
verantwoordelijk voor is met naam en functie benoemd. Er wordt een eindtijd afgesproken wanneer
de maatregel afgerond moet zijn. Lees alle vragen / mogelijkheden zorgvuldig. Vul voor elk incident
een nieuw formulier in. Zijn er meerdere personen bij het incident betrokken, vul dan voor elk
persoon de gegevens in. Geef de ingevulde formulieren aan de leidinggevende.
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Stappenplan bij lichte ongevallen:
Probeer altijd rustig te blijven

Ga na wat het slachtoffer mankeert

Laat het kind zelf gaan zitten of staan
(niet direct oppakken)

Wanneer je zelf het ongeval niet hebt zien gebeuren probeer er
dan achter te komen wat er is gebeurd door de persoon aan te
spreken of de omstanders te vragen

Bij lichte verwondingen bel je meteen de
ouder(s)/verzorger(s) om de situatie te vertellen
(Dit geld voor kneuzingen en verwondingen die eventueel door een arts
moeten worden gezien)

De keuze ligt dan bij de
ouder(s)/verzorger(s) wat zij willen
ondernemen
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Stappenplan bij ernstige ongevallen:
Rustig blijven!
Tref eerst veiligheidsmaatregelen voor jezelf, overige personen en voor het
slachtoffer. Laat bij voorkeur het slachtoffer liggen. Indien noodzakelijk leg het
slachtoffer op een veilige plaats.

Ga na wat er is gebeurd en wat het slachtoffer mankeert
Door te weten wat er gebeurd is kun je een inschatting maken wat het slachtoffer zou kunnen
mankeren. Vraag aan het slachtoffer of de omstanders wat er is gebeurd. Vraag het slachtoffer waar
het pijn heeft of wijs het aan. Vraag het slachtoffer het getroffen lichaamsdeel te bewegen.

Schakel hulp in uit de directe omgeving
Na gelang de situatie en de verwonding van het slachtoffer pas je EHBO toe. Doe geen
dingen die het slachtoffer meer schade kunnen berokkenen. Blijf altijd bij het slachtoffer en
probeer het te kalmeren en gerust te stellen. Als de situatie het toe laat hou zoveel
mogelijk de andere kinderen weg bij het slachtoffer.

Deskundige hulp
Wanneer de verwonding dusdanig is dat er deskundige hulp nodig is zijn er twee mogelijkheden :
1. Wanneer het mogelijk is om met eigen vervoer naar de hulpdienst te gaan dan moet er altijd
een tweede persoon mee. ( een EHBO-er) Deze houdt toezicht op het slachtoffer tijdens de rit
naar de EHBO post . De toestand van het slachtoffer kan immers verslechteren.
2. Wanneer de toestand van het slachtoffer dusdanig is dat deze zo snel mogelijk hulp nodig heeft
dan wordt er direct 112 gebeld. Je krijgt dan contact met de meldkamer waar je duidelijk om de
ambulance moet vragen.
Het volgende moet doorgegeven worden:
• Je naam
• Plaats waar de hulp naartoe moet komen
• Beschrijf het ongeval
• Meldt dat het om een kind/kinderen gaat + leeftijd van het kind/kinderen
• Beschrijf de toestand van het slachtoffer
• Meld wanneer het slachtoffer beademd of gereanimeerd wordt
• Luister naar de contactpersoon welke stappen er verder genomen moeten worden.
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Aanspreekpunt op locatie.
De leidinggevende of de BHV-er is het aanspreekpunt op de locatie. Zij informeert en
onderhoudt het contact met de ouders en met de personen die met het slachtoffer naar het
ziekenhuis zijn.

Wat neem je mee naar het ziekenhuis?
1. De kindgegevens, te vinden in de map met kindregistraties op de
groep.
Hier staan alle recente gegevens op van het kind die nodig zijn.
2. Je eigen mobiele telefoon
Hiermee houd je contact met de leidinggevende.
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Ongevallenregistratieformulier
Algemene gegevens:
Naam kind:

____________________________________________J / M *

Datum ongeval :

__________________________________________________

Naam ouder:

__________________________________________________

1. Waren er ander personen bij het ongeval betrokken?

Nee

Ja, namelijk:
kind/gastouder/ouder/stagiaire*:________________________________________
2. Waar vond het ongeval plaats?
 Grote speelplein
 Kleine speelplein
 Entree / gang *
 Groepsruimte
 Toilet
 Speellokaal
Anders, namelijk__________________________________________________
3. Hoe ontstond het letsel?
 Ergens vanaf gevallen
 Gesneden of geprikt
 Vergiftiging
 Gestruikeld / uitgegleden / verstapt*
 Ergens aan gebrand
 Bekneld geraakt
 Ergens tegenaan gestoten of gebotst
 Ergens door geraakt
 Onderling contact (stoeien / slaan)
Anders, namelijk_________________________________________________________
4. Beschrijf de omstandigheden en het ongeval in eigen woorden:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Wat voor letsel heeft het kind opgelopen?
 Brandwond
 Kneuzing / bloeduitstorting *
 Botbreuk
 Ontwrichting (bij. Schouder uit kom)
verstuiking / verzwikking *
 Open wond
Anders, namelijk_________________________________________________________
6. Aan welk lichaamsdeel heeft het kind letsel opgelopen?
 Hoofd
 Nek / hals
 Teen / voet / enkel*
 Arm / schouder / sleutelbeen)*
 Vinger / hand / pols *
 Been / heup *
 Borst / Buik *
 Rug
Anders, namelijk_________________________________________________________
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7. Is het kind naar aanleiding van het ongeval behandeld?
 Nee
 Ja, door:
 Huisarts
 Spoedeisende hulpafdeling van een ziekenhuis
 Opgenomen in het ziekenhuis
 Anders, namelijk___________________________________
8. Is er naar aanleiding van het ongeval contact met de ouders van het kind opgenomen?
 Nee
 Ja, door: Marlon Homan / Leidster * nl.:__________________________________
9. Als er contact met de ouders heeft plaats gevonden, geef dan hieronder weer wat er met ze
besproken is en welke vervolgafspraken er eventueel gemaakt zijn.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
10. Hoe kan het ongeval in de toekomst worden voorkomen?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
11. Zijn er maatregelen genomen naar aanleiding van het ongeval?
 Nee, er zijn nog geen maatregelen getroffen
 Nee er is besloten geen maatregelen te treffen
 Ja, namelijk:____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Noteer, indien van toepassing, de genomen maatregelen op de onderstaande actielijst
Omschrijving actie
Uitvoering door:

Datum uitvoering

* = door halen wat niet van toepassing is
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