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Inventarisatiedatum: Maart 2017 
Uitgevoerd door: Hans Boon 
 

 Risico's 
Kans dat 
de situatie 
zich 
voordoet 

Uitleg  

  

1 

Kind komt via ongewassen 
handen van groepsleiding in 
contact met 
ziektekiemen 
 

Klein 

Wij dragen zorg voor een goede 
handhygiëne 
 
Wij volgen dan ook dagelijks het protocol 
handhygiëne. Dit protocol wordt jaarlijks in 
de vergaderingen besproken. Ook wordt 
een exemplaar overhandigd aan nieuwe 
personeelsleden, zodat iedereen hiervan 
op de hoogte is. 
 

 

2 

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

Klein 

Wij dragen zorg voor een goede 
handhygiëne 
 
Wij volgen dan ook dagelijks het protocol 
handhygiëne. Dit protocol wordt jaarlijks in 
de vergaderingen besproken. Ook wordt 
een exemplaar overhandigd aan nieuwe 
personeelsleden, zodat iedereen hiervan 
op de hoogte is. 
 

 



3 

Kind komt in contact met 
ziektekiemen van zieke 
groepsleiding 

Klein 

Wij dragen zorg voor een goede 
handhygiëne 
 
Wij besluiten in het geval van buiktyfus, 
paratyfus, bloederige diarree en open tbc 
dat groepsleiding niet komt werken 
We overleggen bij een mogelijk 
besmettelijke ziekte zoals diarree of 
huiduitslag met de GGD. 
Van de groepsleiding die ziek van 
vakantie terug komt (en dus nog geen 
kinderen heeft kunnen besmetten) 
overwegen wij of deze ingezet kunnen 
worden 

 

4 

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

Klein 

Mocht er een kindje op de BSO komen die 
open blaasjes heeft of een open wond, 
dan zullen wij deze ten alle tijden 
afplakken zodat andere kinderen hier niet 
mee in aanraking komen. Mochten wij 
vermoeden dat het om een ziekte of 
besmettelijke ziekte gaat zullen wij de 
ouders hierover informeren en aanraden 
een huisarts te bezoeken. 
Materialen die in aanraking met het pus of 
vocht zijn geweest worden gereinigd. 
De handhygiëne is hierbij heel belangrijk. 
 

 

5 

Kind komt in contact met 
ziektekiemen door aanhoesten 
of niezen door groepsleiding 
 

Klein 

Wij dragen zorg voor een goede hoest- en 
nieshygiëne. Wij volgen dan ook het 
protocol Hoest- en niesdiscipline. Dit 
protocol wordt jaarlijks in de 
vergaderingen besproken. Ook wordt een 
exemplaar overhandigd aan nieuwe 
personeelsleden, zodat iedereen hiervan 
op de hoogte is. 
 

 

6 
 

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

Groot 

Wij proberen de kinderen een goede 
hoest- en nieshygiëne aan te leren 
Wij volgen dan ook het protocol Hoest- en 
niesdiscipline. De kinderen worden 
spelenderwijs van deze discipline op de 
hoogte gebracht. 
 

 



7 

Kind komt via snot van ander 
kind in contact met 
ziektekiemen 
 

Groot  

Wij dragen zorg voor een goede hygiëne. 
Kinderen die verkouden zijn worden extra 
in de gaten gehouden of ze geen vieze 
neus hebben. De grotere kinderen leren 
we spelenderwijs dat als ze een vieze 
neus hebben dit even zeggen zodat de 
leidster de neus kan schoonmaken, of dat 
ze zelf hun neus kunnen snuiten. 

 

8 

Kind komt door gezamenlijk 
gebruik van zakdoek in contact 
met ziektekiemen 
 

Klein 
Als wij de neuzen van de kinderen 
afvegen, gebruiken wij voor elk kind aan 
aparte schone papieren zakdoek. 

 

9 

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

Klein 
Wij gebruiken voor elk kind een apart 
washandje om de monden na het eten 
mee af te vegen, daarna gaan zij direct in 
de was. 

 

10 

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

Klein 

Wij leren de kinderen dat zij na elk 
toiletbezoek hun handen moeten wassen, 
Wij maken gebruik van vloeibare zeep, wij 
gebruiken handdoeken die elk dag worden 
verwisseld  
 

 

11 

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

Klein 

Wij leren de kinderen dat zij na elk 
toiletbezoek hun handen moeten wassen. 
Wij maken gebruik van vloeibare zeep, wij 
gebruiken handdoeken die elk dag worden 
verwisseld  
 

 

12 
 

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

groot 

De kinderen maken gebruik van een grote 
closetpot. De kinderen kunnen gebruik 
maken van een w.c -bril verkleiner en een 
opstapje, zodat zij makkelijker op de w.c. 
kunnen gaan zitten. Wij leren de kinderen 
om op het toilet te gaan zitten, zonder het 
toilet teveel met de handen aan te raken. 
Alsmede na elke toiletgang de handen te 
wassen. Ook wordt het toilet volgens het 
schoonmaakrooster gereinigd. 
 

 



13 

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

Klein 

De handdoeken in de toiletten en in de 
groepsruimte worden elk dagdeel en als 
ze eerder vuil of nat zijn verschoond. 
Elke dag worden de handcontactpunten 
afgenomen. Wij werken met een 
schoonmaakrooster. 
 

 

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

Klein 
Wij dragen altijd zorg voor een goede 
handhygiëne. Wij werken met schoon 
keukenmateriaal op een schone werkplek. 
 

 

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

Klein 

Wij schrijven na het openen van een 
houdbaarheidsproduct direct de dag van 
opening op. Wij letten bij het openen op 
de houdbaarheiddatum. Ingekochte 
boodschappen die gekoeld moeten 
worden bergen wij na aflevering direct op.  
De gekoelde producten bewaren wij onder 
de 7 °C 
 

 

16 Kind komt via vuile vaatdoek in 
contact met ziektekiemen Klein 

Bij zichtbare verontreiniging wordt deze 
direct in de was gedaan. Elk dag worden 
de vaatdoeken ververst. 
 

 

17 
Kind komt via vuil speelgoed in 
contact met ziektekiemen 
 

Klein Wij reinigen speelgoed dat zichtbaar vuil is 
direct. Als kinderen speelgoed in de mond 
hebben gehad, wordt dit ook direct 
gereinigd. 
Beschadigd speelgoed wordt direct 
weggenomen om gemaakt te worden of 
weggegooid te worden. 
Wij hebben apart speelgoed voor binnen 
en buiten. 
In het schoonmaakrooster is ook het 
schoonmaken van speelgoed 
meegenomen. 
 

 



18 
Kind komt via vuile 
verkleedkleren in contact met 
ziektekiemen 
 

Klein De verkleedkleren die wij hebben worden 
maandelijks op 60°C gewassen.  
Wij laten zieke kinderen (met een koortslip 
bijvoorbeeld) niet in de verkleedhoek 
spelen, als dat toch gebeurt: extra 
wasbeurt. 
 

 

19 
Kind komt door zichtbaar 
vervuild zwemwater in contact 
met ziektekiemen  

Klein Het zwemwater wordt elke keer dat het 
badje wordt opgezet ververst, mocht het 
zichtbaar vervuild zijn dan zullen wij dit 
water direct weggooien en het met schoon 
water vullen. Op deze manier komen de 
kinderen niet in contact met vervuild 
zwemwater.  
 

 

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

Klein 
Kinderen kunnen niet in contact komen 
met ziektekiemen door eten, 
drinken/snoepen in het badje Wij hebben 
als regel dat er niet in het badje word 
gegeten en/of gedronken.  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Klein 

De buitenspeelplaats wordt voordat de 
kinderen buiten gaan spelen door een 
leidster gecontroleerd. Wij letten op 
controleren o.a. ook of er geen 
uitwerpselen van ongedierte zijn. Indien 
aanwezig, worden deze direct verwijderd  

 

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

Klein Er zijn geen dieren op de BSO 

 

23 
 

Kind verblijft in een ruimte die 
bedompt ruikt 

 
 
 
 
Klein 

Wij kunnen de ruimte goed ventileren en 
zullen iedere dag voordat de kinderen 
komen de deur even open zetten. 

 



24 Kind verblijft in een te koude 
ruimte 

 
 
 
klein 

Wij hebben in elke ruimte een 
thermometer staan, wij houden dan ook 
dagelijks de temperatuur van de 
verblijfruimte bij. Mocht de temperatuur te 
laag zijn, dan zullen er gepaste 
maatregelen genomen worden. 
 

 

25  Kind verblijft in een te warme 
ruimte 

 
 
 
Klein 

Wij hebben in elke ruimte een 
thermometer staan, wij houden dan ook 
dagelijks de temperatuur van de 
verblijfruimte bij. Mocht de temperatuur 
constant te hoog zijn dan zullen er 
gepaste maatregelen genomen worden. 
 

 

26  Kind verblijft in een muf 
ruikende, vochtige ruimte  

 
 
Klein 

Wij hebben geen ruimtes die aan deze 
omschrijving voldoen. Mocht dit toch 
onverhoeds voorkomen, dan zullen wij de 
ruimte extra laten luchten in de hoop dat 
het probleem zich dan niet meer voordoet. 

 

27 Kind verblijft in een te droge 
ruimte 

 
 
 
Klein 

De BSO is gevestigd in een gebouw met 
een goede klimaat beheersing 
 

 

28 
Kind komt in aanraking met 
allergenen via stoffering 
van verblijfsruimtes 

 
Klein 

Wij hebben geen stoffen 
vloerbedekking maar linoleum. En met 
de stoffen stoelen zullen wij goed in de 
gaten houden dat deze worden schoon 
gemaakt. 

 

29  Kind verblijft in een ruimte met 
rook  uitgesloten 

Het is uitgesloten dat een kindje in een 
ruimte verblijft met rook. Wij hebben dan 
ook een rookverbod op onze BSO 

 

30 Kind verblijft in een stoffige 
ruimte Klein 

Wij proberen met de groep zo in te delen 
dat er zo min mogelijk stofnesten kunnen 
ontstaan. Door ons aan het 
schoonmaakrooster te houden voorkomen 
wij dat kinderen in een stoffige ruimte 
verblijven. 
Knutselwerken die aan de muur hangen 
worden geregeld gewisseld.  

 



Verdere schoonmaak wordt omschreven 
in het schoonmaakrooster: 
 

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

Klein 

Kind wordt niet blootgesteld aan vluchtige 
stoffen. Deze worden niet in het bijzijn van 
kinderen gebruikt. Mochten er klussen 
gedaan worden al dit buiten de uren dat 
wij open zijn gebeuren met inachtneming 
dat het vaak tijd nodig heeft tot de geuren 
zijn verdreven.  

 

32 
Kind wordt blootgesteld aan 
gassen uit (open) 
verbrandingstoestellen  

uitgesloten 

Wij hebben geen (open) 
verbrandingstoestellen. Het warme water 
wordt verwarmd door een 
verwarmingsketel. Ook hebben wij geen 
voorziening om te koken.  

 

33  Kind verblijft in een ruimte met 
asbest  uitgesloten Wij hebben hier geen asbest er is ook 

geen asbest clausule van toepassing.  

 

34 
Kind krijgt schadelijke stoffen 
binnen via 
ventilatievoorziening 

klein Wij hebben een ventilatievoorziening die 
onder controle van de verhuurder staat. 

 



35 Kind wordt blootgesteld aan 
lawaai  Klein 

De BSO is gevestigd in een goed 
geïsoleerd gebouw in een rustige 
omgeving.   

 

36 Kind drinkt water uit loden 
leiding  Uitgesloten Wij hebben geen loden leidingen, alle 

waterleidingen zijn van koper.  

 

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

uitgesloten Wij hebben geen huisdieren. 

 

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

Klein 
Wij zorgen voor planten die zo min 
mogelijk een allergie oproepen, mocht er 
toch een kindje een allergische reactie 
hebben, verwijderen wij de plant. 

 

39  
Kind verblijft in een vervuilde 
ruimte doordat schoonmaak 
ontoereikend is 

Klein 

Wij maken gebruik van een 
schoonmaakrooster en aftekenlijsten die 
dagelijks, wekelijks, maandelijks en per 
kwartaal worden afgetekend 
Hierdoor word het inzichtelijk welke 
werkzaamheden daadwerkelijk uitgevoerd 
zijn 

 

40  
Kind verblijft in een ruimte 
tijdens 
schoonmaakwerkzaamheden 

klein 
 

Schoonmaakwerkzaamheden worden zo 
veel mogelijk uitgevoerd als de kinderen 
niet aanwezig zijn. 

 



41  
Kind komt in contact met 
allergenen of huisstofmijten via 
verkleedkleren 

Klein 
Wij wassen verkleedkleren maandelijks en 
als ze zichtbaar vuil zijn. 
 

 

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

groot 
De BSO is landelijk gelegen. Weilanden, 
bomen. We zijn alert op allergene reacties 
en zullen adequaat reageren. 

 

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

klein 

De zandbak die wij gebruiken kan 
afgesloten worden. Als er niet met de 
zandbak gespeeld wordt dan wordt deze 
direct afgedekt. 
 

 

44 Kind wordt gebeten door een 
teek Klein 

Mochten de kinderen bij wandelingen in 
bossen of struiken spelen, dan zorgen wij 
voor beschermende kleding die zij dan 
dragen (denk hierbij aan dichte schoenen, 
lange broek en een pet) 
 Wij controleren de kinderen op teken en 
tekenbeten 

 

45 Kind wordt gestoken door bij of 
wesp Klein 

In tijden dat er veel bijen en of wespen zijn 
proberen wij het zoet eten en drinken in de 
buitenruimte te weren, dit doen wij binnen 
Wij zorgen ervoor dat kinderen voordat ze 
naar buiten gaan geen  plakkerige handen 
en monden hebben. 
 

 



46  Kind krijgt zonnesteek 

 
 
 
 
 
Klein 

Kinderen worden  voor het buitenspelen 
ingesmeerd met zonnebrandcrème ten 
minste met factor 30. We stimuleren de 
kinderen bij erg warm weer zoveel 
mogelijk in de schaduw te spelen door de 
activiteiten daar aan te bieden, wanneer 
nodig zal er een parasol worden 
aangeschaft. 
 

 

47 Kind droogt uit 

Klein 
Wij laten kinderen bij temperaturen hoger 
dan 23 graden extra drinken. Ook laten we 
te allen tijde kinderen extra drinken als zij 
erom vragen en als wij zien dat ze rood 
zijn van de hitte en vocht verliezen door 
zichtbare transpiratie. 

 

48 Kind verbrandt door zon 

Klein Wij smeren de kinderen voor het 
buitenspelen in met zonnebrandcrème 
met tenminste factor 30. 
We proberen schaduw te creëren door het 
opzetten van een parasol, badjes plaatsen 
we ook in de schaduw/ onder de parasol. 
Indien meegegeven door ouders 
gebruiken wij petjes en evt. lange mouwen 
om de kinderen te beschermen tegen de 
zon. 
 

 

49  Kind raakt onderkoeld 

Klein Bij koude temperaturen(temperaturen rond 
en onder het vriespunt) beperken wij het 
buiten spelen, dit om onderkoeling te 
voorkomen. 
Wij zorgen ervoor dat de kinderen dik 
aangekleed zijn bij erge kou. 

 

50 Kind komt in contact met 
bestrijdingsmiddelen  klein 

Indien wij gebruik maken van 
bestrijdingsmiddelen. Zullen deze gebruikt 
worden buiten het bereik van de kinderen.  

 

51  Kind wordt blootgesteld aan 
chemisch vervuilde grond  uitgesloten 

De grond waarop onze BSO gevestigd is, 
is schoon en niet vervuild, dus kan een 
kind niet blootgesteld worden aan 
chemisch vervuilde grond.  

 



52  Kind wordt blootgesteld aan 
verontreinigde buitenlucht  Klein 

 Er is geen verontreinigde buitenlucht. 
Welsum is een landelijk gelegen dorp 
zonder industrie en weinig verkeer.  

 

53  Kind krijgt medicatie verkeerd 
toegediend Klein 

In de kindgegevens die wij van iedereen 
bewaren staat ook de naam van de 
huisarts genoteerd. Alle eerder 
formulieren voor verstrekking van 
medicijnen worden bewaard. 
Wij vragen de ouders ten alle tijden de 
medicijnen die door ons toegediend 
moeten worden in de originele verpakking 
mee te geven. Wij controleren voor het 
geven van de medicatie de 
houdbaarheidsdatum 
We bewaren medicijnen zo nodig in de 
koelkast. Ook wordt er te allen tijde een 
formulier door de ouders ingevuld en 
ondertekent, waarin staat; om welk kind 
het gaat,om welk soort medicijn het gaat, 
de hoeveelheid en wijze van toediening, 
en de frequentie van toediening. De 
desbetreffend leidster zal het formulier 
afteken indien het medicijn is gegeven/ 
toegediend. 
 

 

54 Kind krijgt bedorven 
medicament toegediend Klein 

Wij vragen de ouders ten alle tijden de 
medicijnen die door ons toegediend 
moeten worden in de originele verpakking 
mee te geven.. 
Wij controleren voor het geven van de 
medicatie de houdbaarheidsdatum 
We bewaren medicijnen zo nodig in de 
koelkast. 

 

55  Kind krijgt paracetamol zonder 
diagnose  uitgesloten 

Wij hebben als regel dat wij absoluut niet 
zonder recept van de huisarts 
paracetamol toedienen aan een kind.  
 

 

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

Klein 

Op de groep bewaren bij de 
kindgegevens. Elke andere belangrijke 
gegevens zoals medicijn verstrekking 
formulieren worden hier ook bewaard, 
zodat wij het altijd kunnen terugzien. 
Jaarlijks worden de ouders gevraagd 
d.m.v een formulier op alle gegevens nog 
juist zijn. 

 



57  
Kind wordt ondeskundig 
medisch behandeld door 
personeel 

Klein 

Het toedienen van medicijnen is een 
voorbehouden medische handeling. Wij 
kunnen alleen medicatie toedienen indien 
ouders er schriftelijk toestemming voor 
heeft gegeven. Wij mogen niet injecteren 
van enige vloeistof en geen zuurstof 
toedienen. Ook mogen wij geen 
medicijnen geven die de koorts 
onderdrukken. 
 

 

58  
Kind komt via 
koortsthermometer in contact 
met ziektekiemen  

Klein 

De koortsthermometers die wij gebruiken 
worden na elke keer gebruik zorgvuldig 
gereinigd met alcohol, zodat het volgende 
kind dat wordt getemperatuurd niet in 
contact kan komen met ziektekiemen.  

 

59 Kind komt in contact met 
ziektekiemen via zalf of crème Klein 

Wij letten op een goede handhygiëne bij 
het insmeren met crème of zalf 
Wij gebruiken rubber handschoenen of 
tissues bij het aanbrengen van crème of 
zalf 

 

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

Klein 

Als wij een kind hebben met een wond zal 
deze zorgvuldig verbonden worden door 
een leidster. Degene die de wond 
verzorgd moet handschoenen dragen. Zo 
sluiten wij uit dat het kind door 
onhygiënische wondverzorging in contact 
komt met andermans bloed of wondvocht.  

 

 
 
 
 

 


