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Omschrijving van deze RIE
Jaarlijkse risico inventarisatie veiligheid en gezondheid
Datum start opvolging maatregel(en)
6 januari 2016
• De hiervoor genoemde gastouder (verder genoemd “gastouder” verklaart hierbij de actiepunten uit het
verbeterplan/plan van aanpak (zie ommezijde van dit formulier) vóór “Actie uiterlijk uitgevoerd op d.d.:” uit
te voeren. Als opvang bij de ouder thuis plaats vindt, gebeurt dit in overleg met de ouder.
• Van de gastouder, de volwassen bewoners van het opvangadres, de stagiair(e)(s) en de achterwacht(en)
wordt ook verwacht dat zij op de hoogte zijn van de aanwezige risico’s en dat zij zich houden aan de
gemaakte afspraken en acties uit het plan van aanpak. De gastouder is verantwoordelijk voor het hierover
informeren van de bewoners van het opvangadres, de stagiair(e)(s) en de achterwacht(en) en ziet erop toe
dat iedereen zich hieraan houdt.
• Gastouder verklaart in het bezit te zijn van een registratieformulier ongevallen en is bekend met de wijze
waarop dit formulier ingevuld dient te worden. Binnen 48 uur na het voordoen van een ongeval stuurt de
gastouder een ingevuld formulier naar {$Naam_Gastouderbureau_te_overschrijven}.
• Gastouder is verplicht om een verbouwing of grote herinrichting van de ruimten waarin de kinderen
opgevangen worden te melden aan {$Naam_Gastouderbureau_te_overschrijven}.
• Gastouder verklaart dat ouders te allen tijde de Risico Inventarisatie Veiligheid & Gezondheid in mogen
zien. {$Naam_Gastouderbureau_te_overschrijven} publiceert deze ook op de persoonlijke pagina’s van de gastouder en de
ouders.
Handtekening gastouder

….…………………………………………….……………………....……………………………………………………………………
Handtekening RIE-coördinator

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
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79 Totaal aantal onderwerpen
79 Onderwerpen zijn er waarvoor voldoende maatregelen zijn getroffen en/of waarvan het risico is aanvaard of
het risico niet van toepassing is (toelichting bij "Opmerkingen")
0 Onderwerpen hebben 1 of meer knelpunten waarvoor extra maatregelen nodig zijn
0 Maatregelen zijn er aan de gastouder opgelegd
3 Onderwerpen hebben 1 of meer opmerkingen als toelichting
0 Onderwerpen zijn er waarvoor maatregelen moeten worden opgelegd en deze ontbreken
0 Onderwerpen zijn er waarvoor opmerkingen moeten worden gemaakt en deze ontbreken

Wat staat er in dit rapport?
Dit rapport bevat de resultaten van de risico-inventarisatie en -evaluatie en de maatregelen die zijn ingevuld om
knelpunten aan te pakken.
Proces
De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie is in drie stappen verdeeld:
1 Inventariseren: beantwoorden van alle vragen op basis van observatie, raadpleging van relevante personen en
beschikbare informatie.
2 Evalueren: bij geconstateerde knelpunten bepalen of het risico aanvaardbaar is of niet en of deze met opmerkingen
kan worden goedgekeurd of dat er maatregelen op moeten worden gelegd.
3 Maatregelen: bij alle knelpunten 1 of meer maatregelen formuleren om het risico te verkleinen.
De maatregelen vormen samen het Plan van Aanpak. Dit Plan van Aanpak vindt u na Hoofdstuk 6.
Grootte van de risico's:
Als een risico binnen 3 maanden moet zijn verholpen dan is het risico aanwezig, maar niet groot.
Als een risico eerder dan binnen 3 maanden moet zijn verholpen dan is het risico groot tot zeer groot.
Deze Risico Inventarisatie en -Evaluatie in Excel is gecreëerd door www.RieGastouder.nl
Alle rechten voorbehouden. 2016 © www.RieGastouder.nl.
Gecontroleerde ruimtes
Woonkamer
x
Keuken
Slaap-/rustkamer opvangkinderen
Hal
Toiletruimte
Badkamer
Berging
Slaapkamer gastouder. Deze ruimte wordt niet voor gastouderopvang gebruikt.
Grootste slaapkamer kind(eren) wonend bij gastouder. Deze ruimte wordt niet voor gastouderopvang gebruikt.
Kleinste slaapkamer kind(eren) wonend bij gastouder
Bijkamer
NA Bijkeuken
Schuur
Trap(penhuis)
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1 Veilig en gezond spelen in en om het huis
31 Totaal aantal onderwerpen in dit hoofdstuk
31 Onderwerpen zijn er waarvoor voldoende maatregelen zijn getroffen en/of waarvan het risico is aanvaard of het
risico niet van toepassing is (toelichting bij "Opmerkingen")
0 Onderwerpen hebben 1 of meer knelpunten waarvoor extra maatregelen nodig zijn in dit hoofdstuk
0 Maatregelen zijn er aan de gastouder opgelegd in dit hoofdstuk
2 Onderwerpen hebben 1 of meer opmerkingen als toelichting in dit hoofdstuk
0 Onderwerpen zijn er waarvoor maatregelen moeten worden opgelegd en deze ontbreken in dit hoofdstuk
0 Onderwerpen zijn er waarvoor opmerkingen moeten worden gemaakt en deze ontbreken in dit hoofdstuk
1.1 Hoe wordt voorkomen dat een kind de vinger(s) tussen de deur krijgt?
x De deuren zijn voorzien van veiligheidsstrips aan beide zijden van minimaal 120 cm.
De deuren zijn voorzien van een deurwig.
De deuren zijn voorzien van een deurstop.
De deuren zijn voorzien van een deurklem.
De deuren zijn voor jongere kinderen (leeftijd 0-3) enkel onder toezicht van de gastouder toegankelijk.
Voor oudere kinderen (leeftijd 4-12) zijn huisregels opgesteld over het spelen bij/met deuren en deze zijn met de oudere
kinderen doorgenomen.
De gastouder let op naleving van de huisregels en bespreekt deze huisregels minimaal 1 x per 12 maanden met de
oudere kinderen.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
1.2 Hoe wordt voorkomen dat een kind door een ruit, raam, spiegel of glas in een deur valt?
Bij doorlopende ruiten die minder dan 120 cm boven de vloer komen, is veiligheidsglas gebruikt.
Bij doorlopende ruiten die minder dan 120 cm boven de vloer komen, is isolatieglas gebruikt.
Doorlopende ruiten die minder dan 120 cm boven de vloer komen, zijn voorzien van veiligheidsfolie.
Doorlopende ruiten die minder dan 120 cm boven de vloer komen, zijn afgeschermd met een balk/plank of kunststof
plaat.
Doorlopende ruiten die minder dan 120 cm boven de vloer komen, zijn gemarkeerd (b.v. met stickers).
x Alle buitenruiten zijn voorzien van dubbel (isolatie)glas.
Glazen spiegels zijn op minimaal 120 cm hoogte opgehangen of over de gehele achterzijde vastgelijmd en hebben geen
scherpe delen.
Enkele deurruit(en) heeft/hebben raamfolie aan beide zijden tot minimaal 120 cm boven de vloer.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
1.3 Hoe wordt voorkomen dat een kind zich bezeert aan scherpe en/of uitstekende delen?
Er is voldoende loopruimte rondom het meubilair.
Scherpe randen en punten zijn afgerond of afgeschermd.
x Er zijn tafelhoekjes geplaatst op scherpe hoekpunten, die goed vast zijn gezet.
De gastouder heeft met de kinderen die kunnen rennen huisregels gemaakt over binnen rennen.
De gastouder let op naleving van deze huisregels en neemt deze huisregels minimaal 1 x per 12 maanden nogmaals
met de oudere kinderen door.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
1.4 Hoe wordt voorkomen dat een kind uitglijdt, struikelt of valt?
Losse vloerbedekking of vloerkleden zijn vastgezet en er slingeren geen losse voorwerpen rond.
Losse snoeren zijn weggewerkt.
x De vloer (van bijv. de badkamer) wordt droog gehouden.
Kinderen dragen op een gladde vloer (parket/laminaat) pantoffels of sokken met een ruwe onderkant.
Op- en afstapjes zijn duidelijk gemarkeerd.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
1.5 Hoe wordt voorkomen dat een kind van de trap valt?
Er is geen losliggende of gladde trapbekleding of er zijn antislipstrips op de treden bevestigd.
Er is een stevige trapleuning gemonteerd.
Bij de opvang van jonge kinderen (leeftijd 0-3) is boven- en onderaan de trap een veiligheidshekje geplaatst en dit wordt
altijd afgesloten.
Er is een stevige balustrade (minimaal 1 m hoog, met spijlen die maximaal 10 cm uit elkaar staan) aan de zijkant van de
trap bevestigd.
Kinderen kunnen alleen onder direct toezicht van de gastouder op de trap komen.
x De balustrade heeft geen spijlen, maar bestaat uit een bord.
Er zijn huisregels opgesteld voor de oudere kinderen (leeftijd 4-12) over het betreden van de trap.
De gastouder let op naleving van de huisregels en neemt deze minimaal 1 x per 12 maanden met hen door.
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Er worden geen spullen op de trap gelegd.
De gastouder verklaart dit met de huisgenoten te hebben besproken en houdt toezicht op de naleving.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
1.6 Hoe wordt voorkomen dat een kind zich bezeert doordat het in de kelder (=sousterrain)ruimte valt?
De kelderdeur kan niet worden geopend door een jong kind (leeftijd 0-3), de gastouder heeft de deur vergrendeld met
een slot en/of de deurkruk is op minimaal 150 cm hoogte geplaatst.
Voor oudere kinderen (leeftijd 4-12) zijn huisregels opgesteld over het spelen bij de kelderdeur.
De gastouder let op naleving van de huisregels en neemt deze huisregels nogmaals minimaal 1 x per 12 maanden met
de oudere kinderen door.
x Niet van toepassing (zie 'Opmerkingen').
x Opmerkingen
x Op de voorziening voor gastouderopvang is geen kelder.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
1.7 Hoe wordt voorkomen dat een kind uit het raam valt?
Jonge kinderen (leeftijd 0-3) bevinden zich niet zonder direct toezicht van de gastouder in de buurt van zelfstandig te
openen ramen.
Voor oudere kinderen (leeftijd 4-12) zijn huisregels opgesteld over het spelen bij ramen.
De gastouder let op naleving van de huisregels en neemt deze huisregels minimaal 1 x per 12 maanden nogmaals met
hen door.
Het raam is voorzien van een raambeveiliger.
x Het raam is voorzien van een kindveilige afsluiting.
Er worden geen opstapjes bij het raam geplaatst (bed, stoel, kruk, kast etc.)
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
1.8 Hoe wordt voorkomen dat een kind wordt blootgesteld aan lawaai?
x In de omgeving van het huis is geen sprake van structureel lawaai op een voor kinderen schadelijk niveau.
x Een kind wordt tijdens de opvang niet blootgesteld aan geluidsoverlast door werkzaamheden die door de gastouder
voorkomen kunnen worden.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
1.9 Hoe wordt voorkomen dat een kind door een (huis)dier wordt gebeten?
De gastouder houdt altijd direct toezicht wanneer een kind bij het (huis)dier kan.
Huisdieren zijn afgeschermd in een aparte ruimte, kooi of ren.
x Op de gastouderopvanglocatie zijn geen (huis)dieren, maar de gastouder houdt te allen tijde direct toezicht, als een kind
met een (huis)dier in contact komt.
De kinderen wordt geleerd om op de juiste manier om te gaan met (huis)dieren.
Voor de oudere kinderen (leeftijd 4-12) zijn huisregels opgesteld over de omgang met de (huis)dieren.
De gastouder let op naleving van de huisregels en neemt deze huisregels minimaal 1 x per 12 maanden nogmaals met
hen door.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
1.10 Hoe wordt voorkomen dat een kind ongewild via (uitwerpselen van) huisdieren en/of ongedierte in contact komt
met ziektekiemen of allergenen?
De door {$Naam_Gastouderbureau_te_overschrijven} bemiddelde ouders hebben schriftelijk toestemming gegeven voor
het met de kinderen bezoeken van een kinderboerderij.
De door {$Naam_Gastouderbureau_te_overschrijven} bemiddelde ouders hebben toestemming gegeven voor het in de
ruimte(s) waar de gastouderopvang plaatsvindt toelaten van dieren.
Kinderen en gastouder wassen na contact met dieren hun handen.
x Etensresten worden afgesloten bewaard en kruimels worden opgeruimd.
Afval (buiten) wordt in gesloten containers of zakken opgeborgen.
Plaagdieren/ongedierte worden uit de woning geweerd.
Uitwerpselen van ongedierte en/of huisdieren worden direct opgeruimd.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
1.11 Hoe wordt voorkomen dat een kind in een ruimte verblijft met planten die een allergische reactie op kunnen
roepen?
x Mogelijke allergieën van de door {$Naam_Gastouderbureau_te_overschrijven} bemiddelde kinderen zijn met de ouders
besproken en inrichting van de ruimtes is hierop afgestemd.
Planten en/of bloemen op de gastouderopvanglocatie zijn allergeenarm.
Schimmelgroei in potten en onderzetters van planten en bloemen wordt voorkomen.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
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1.12 Hoe wordt voorkomen dat een kind uit de kinderstoel valt of klimt?
x Kinderen zitten nooit zonder toezicht in de kinderstoel.
(Beweeglijke) kinderen zitten in een tuigje, zodat zij er niet uit kunnen klimmen.
Kinderen die te klein zijn voor de stoel, zitten in een stoelverkleiner.
Kinderen kunnen zich niet tegen de tafel afzetten.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
1.13 Hoe wordt voorkomen dat een kind uit de box klimt, valt of bekneld raakt?
x De zijkanten zijn ten minste 60 cm hoog.
De afstand tussen de spijlen is 4,5 - 7,0 cm (4,5 - 6,5 cm bij kinderdagverblijven).
De box is laag gezet wanneer baby's kunnen zitten.
Speelgoed dat als opstapje kan dienen is uit de box gehaald.
De gastouder laat het kind niet langere tijd alleen in de box.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
1.14 Hoe wordt voorkomen dat een kind verblijft in een slecht geventileerde ruimte?
x De ruimtes waar het kind verblijft, zijn goed te ventileren.
Ramen of ventilatieroosters zijn geopend of de mechanische ventilatie staat voldoende hoog.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
1.15 Hoe wordt voorkomen dat een kind in een te warme of te koude of te vochtige ruimte verblijft?
x Oorzaken van een te hoge luchtvochtigheid zoals lekkages worden direct bestreden.
De luchtvochtigheid wordt eens per dag gecontroleerd en ligt tussen de 40% en 60%.
Dit is aantoonbaar door een hygrometer.
x Ventilatiegedrag wordt aangepast als de activiteit daarom vraagt.
In de verschillende ruimtes worden temperatuurverschillen van meer dan 5ºC voorkomen.
De temperatuur in de verblijfsruimte is niet lager dan 17ºC en in de slaapkamer niet lager dan 15°C.
De gastouder controleert in de winter bij binnenkomst de temperatuur en onderneemt waar nodig actie.
De temperatuur in de verblijfsruimte is ingesteld op 20ºC en er wordt geventileerd indien de temperatuur oploopt.
De ramen van te warme ruimtes, waar de zon op staat, zijn van zonwering voorzien.
Als de temperatuur binnen oploopt boven de 25ºC, worden de ramen en deuren opengezet.
Als de temperatuur binnen oploopt boven de 25ºC, wordt er een ventilator gebruikt.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
1.16 Hoe wordt voorkomen dat een kind zich brandt aan een hete radiator of een buis?
Er is voldoende loopruimte bij radiatoren of buizen in de ruimtes waarin de kinderen verblijven.
Er wordt gebruik gemaakt van vloerverwarming en de gastouder ziet er op toe, dat de vloerverwarming nooit warmer dan
30°C wordt.
x De aanwezige radiatoren en buizen die warm kunnen worden, zijn afgeschermd door middel van een radiator-ombouw in
de ruimtes waar de kinderen verblijven.
Jonge kinderen (leeftijd 0-3) hebben geen toegang tot de warme radiatoren en buizen, zonder direct toezicht.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
1.17 Hoe wordt voorkomen dat een kind zich brandt aan een hete kachel of een open haard?
Er is voldoende loopruimte bij kachels en open haarden.
De kachels en open haarden zijn afgeschermd en/of zonder toezicht niet direct toegankelijk voor een kind.
Voor oudere kinderen (leeftijd 4-12) zijn huisregels opgesteld over het spelen bij de kachels en open haarden en deze
huisregels zijn met hen besproken.
De gastouder let op naleving van de huisregels en neemt deze minimaal jaarlijks met hen door.
De kachel danwel de open haard worden tijdens de opvang van de kinderen niet gebruikt èn is/zijn afgekoeld tot
maximaal 30°C als de kinderen aanwezig zijn.
x Niet van toepassing (zie 'Opmerkingen').
x Opmerkingen
x Er is geen kachel of open haard op de voorziening voor gastouderopvang.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
1.18 Hoe wordt voorkomen dat een kind zich bezeert aan gevaarlijk bestek of keukenapparatuur?
x De keuken is afgesloten voor de kinderen.
De keukenlade is voorzien van een slot.
Jonge kinderen (leeftijd 0-3) kunnen alleen onder direct toezicht van de gastouder in de keuken komen.
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Voor de oudere kinderen (leeftijd 4-12) zijn huisregels opgesteld over het omgaan met bestek en keukenapparatuur en
deze zijn met hen besproken.
De gastouder let op naleving van de huisregels en neemt deze huisregels minimaal 1 x per 12 maanden nogmaals met
de oudere kinderen door.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
1.19 Hoe wordt voorkomen dat een kind bekneld raakt in huishoudelijke apparatuur?
De ruimte waarin de wasmachine en/of droger staan, is afgesloten met een slot, of de klink is voor jonge kinderen
(leeftijd 0-3) op 150 cm hoogte aangebracht.
Voor de oudere kinderen (leeftijd 4-12) zijn huisregels opgesteld m.b.t. de gevaren van klimmen in huishoudelijke
apparaten en deze zijn met hen besproken.
De gastouder let op naleving van deze huisregels en neemt deze minimaal 1 x per 12 maanden nogmaals met de oudere
kinderen door.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
1.20 Hoe wordt voorkomen dat een kind ongezien naar buiten kan rennen?
Deuren zijn tijdens de opvang niet zonder toezicht toegankelijk voor jonge kinderen (leeftijd 0-3).
De gastouder let hierop.
Er is een dranger op de deur bevestigd, zodat de deur niet open kan blijven staan.
x De deur is vergrendeld tijdens de opvang of voorzien van een deurklink of knop boven de 150 cm.
Voor oudere kinderen (leeftijd 4-12) zijn huisregels opgesteld over het naar buiten gaan.
Deze huisregels zijn met de oudere kinderen besproken.
De gastouder let op naleving van deze huisregels en bespreekt deze huisregels minimaal 1 x per 12 maanden nogmaals
met hen.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
1.21 Hoe wordt voorkomen dat een kind van het balkon/dakterras valt?
x Het balkon/dakterras is niet toegankelijk voor kinderen.
Het balkon/dakterras is goed afgeschermd en kinderen kunnen niet over de omheining klimmen
Ook zijn er geen opstapmogelijkheden, zoals plantenbakken en krukjes, op het balkon aanwezig.
Kinderen bevinden zich niet zonder toezicht van de gastouder op het balkon/dakterras.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
1.22 Hoe wordt voorkomen dat een kind wordt gestoken door een wesp, bij of hommel?
x Mogelijke allergieën van kinderen voor wespen-, bijen- en/of hommelsteken zijn met de door
{$Naam_Gastouderbureau_te_overschrijven} bemiddelde ouders besproken.
Eventuele medische handelingen hiervoor zijn schriftelijk vastgelegd.
Bij overlast van wespen, bijen of hommels wordt een hor voor raam of deur geplaatst.
Zoet eten en drinken buiten wordt beperkt.
Plakkerige handen en monden van buitenspelende kinderen worden meteen schoongemaakt.
Bij buiten drinken worden rietjes gebruikt.
Zo wordt voorkomen dat een wesp, bij of hommel in de mond of keel terechtkomt.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
1.23 Hoe wordt voorkomen dat een kind wordt gebeten door een teek?
x Kinderen worden na het buitenspelen gecontroleerd op teken en tekenbeten als zij rondom struiken of onder bomen
hebben gespeeld.
Kinderen dragen bij wandelingen in bossen of spelen in struiken beschermende kleding.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
1.24 Hoe wordt voorkomen dat kinderen eten van giftige struiken en planten binnen of buiten?
x De jonge kinderen (leeftijd 0-3) spelen alleen onder het directe toezicht van de gastouder in de buurt van giftige struiken
en planten of struiken en planten waarvan niet zeker is of deze giftig zijn.
Voor oudere kinderen (leeftijd 4-12) zijn leefregels opgesteld m.b.t. het gevaar van het eten van giftige planten en
struiken en deze met hen besproken.
De gastouder let op naleving van deze leefregels en neemt deze leefregels minimaal 1 x per 12 maanden nogmaals met
hen door.
Giftige planten staan buiten het bereik van de jonge kinderen en er liggen geen afgevallen delen hiervan binnen het
bereik van de jonge kinderen.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
1.25 Hoe wordt voorkomen dat een kind valt of uitglijdt door de ondergrond?
x Jonge kinderen (leeftijd 0-3) spelen alleen onder toezicht van de gastouder buiten.
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Voor oudere kinderen (leeftijd 4-12) zijn leefregels opgesteld over de gevaren van vallen en glijden door de ondergrond
en met hen besproken.
De gastouder let op naleving van deze leefregels en bespreekt deze leefregels minimaal 1 x per 12 maanden nogmaals
met de oudere kinderen.
De ondergrond wordt vrijgehouden van mos.
Losse tegels en kuilen worden direct gerepareerd.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
1.26 Hoe wordt voorkomen dat een kind in het water valt?
De vijver in de tuin of open water buiten de tuin is niet direct bereikbaar door de aanwezigheid van een hek om de tuin
en/of vijver.
x Jonge kinderen (leeftijd 0-3) spelen alleen onder direct toezicht van de gastouder buiten in/met water.
Voor oudere kinderen (leeftijd 4-12) zijn leefregels opgesteld m.b.t. het spelen bij/met/in water.
De gastouder let op naleving van deze leefregels en neemt deze leefregels minimaal 1 x per 12 maanden nogmaals met
de oudere kinderen door.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
1.27 Hoe wordt voorkomen dat een kind zich bezeert aan gevaarlijk gereedschap?
x Gevaarlijk gereedschap is niet bereikbaar voor kinderen.
Het wordt opgeborgen in een afgesloten kast of schuurtje.
Jonge kinderen (leeftijd 0-3) spelen alleen onder direct toezicht van de gastouder in de tuin.
Voor de oudere kinderen (leeftijd 4-12) zijn leefregels opgesteld over het omgaan met gereedschap en deze leefregels
zijn met hen besproken. De gastouder let op naleving van deze leefregels en bespreekt deze minimaal 1 x per 12
maanden nogmaals met de oudere kinderen.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
1.28 Hoe wordt voorkomen dat een kind in contact komt ziektekiemen door de aanwezigheid van ontlasting in de
zandbak?
Een fijnmazig net (of ander ventilerend materiaal) is over/om de zandbak gespannen zodat honden en katten geen
toegang hebben tot de zandbak.
Eventuele uitwerpselen van dieren worden met ruim zand uit de zandbak geschept.
Het zand wordt verschoond als uitwerpselen in het zand er langer dan 3 weken in hebben gelegen (bijv. na een
vakantieperiode).
x Kinderen eten of drinken niet in de zandbak.
x Kinderen wassen de handen na het spelen in het zand.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
1.29 Hoe wordt voorkomen dat een kind huidverbranding oploopt door de zon en/of uitdroogt door hoge
temperaturen?
x Bij hoge temperaturen wordt extra drinken aangeboden, kinderen mogen dan beperkt in de zon en de inspanning bij
spelletjes wordt beperkt.
x Kinderen worden met een voor de leeftijdscategorie bedoelde zonnebrandcrème ingesmeerd of dragen een pet en Tshirt met lange mouwen in de periode van begin mei tot eind september op alle dagen dat het zonnig of half bewolkt is,
ook als zij in de schaduw spelen.
x Er wordt voor kinderen anti-zonnebrandmiddel met een factor (SPF) van tenminste 20 gebruikt en het middel beschermt
tegen zowel uv-a- als tegen uv-b-straling.
x Kinderen worden om de twee uur ingesmeerd.
x Kinderen onder de twaalf maanden worden niet aan direct zonlicht blootgesteld.
x Tussen 12:00 uur en 15:00 uur wordt er op toegezien dat de kinderen zoveel mogelijk in de schaduw spelen.
Er wordt voldoende schaduw gecreëerd m.b.v. een parasol of zonnescherm.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
1.30 Hoe wordt voorkomen dat een kind op straat komt omdat de omheining niet voldoet?
Er kan niet onder de omheining door en er overheen geklommen worden.
x De gastouder houdt altijd voldoende toezicht op de kinderen als deze in een (openbare) speeltuin spelen en grijpt tijdig in
voordat een kind buiten de omheining terecht komt.
Het hek kan door een (kindveilig) slot afgesloten worden.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
1.31 Hoe wordt voorkomen dat een kind valt van een speeltoestel of zich bezeert?
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x

Het speeltoestel voldoet aan de veiligheidsnormen en wordt goed onderhouden (beschadigd hout wordt direct
gerepareerd), bij openbare speeltoestellen wordt de gemeente en bij andere speeltoestellen wordt de eigenaar/houder
over eventuele gebreken geïnformeerd.
Totdat de gebreken zijn verholpen, wordt het speeltoestel niet gebruikt.
Jonge kinderen (leeftijd 0-3) spelen alleen onder toezicht van de gastouder met/op het speeltoestel.
Voor oudere kinderen (leeftijd 4-12) zijn leefregels opgesteld over het spelen op het speeltoestel en deze leefregels zijn
met hen besproken.
De gastouder let op naleving van deze leefregels en bespreekt deze leefregels minimaal 1 x per 12 maanden met de
oudere kinderen.
Bij glij-, schommel- en zwaaionderdelen is een zachte ondergrond aanwezig die doorloopt tot 200 cm in de
bewegingsrichting van het speeltoestel.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
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2 De grootste gevaren
14 Totaal aantal onderwerpen in dit hoofdstuk
14 Onderwerpen zijn er waarvoor voldoende maatregelen zijn getroffen en/of waarvan het risico is aanvaard of het
risico niet van toepassing is (toelichting bij "Opmerkingen")
0 Onderwerpen hebben 1 of meer knelpunten waarvoor extra maatregelen nodig zijn in dit hoofdstuk
0 Maatregelen zijn er aan de gastouder opgelegd in dit hoofdstuk
0 Onderwerpen hebben 1 of meer opmerkingen als toelichting in dit hoofdstuk
0 Onderwerpen zijn er waarvoor maatregelen moeten worden opgelegd en deze ontbreken in dit hoofdstuk
0 Onderwerpen zijn er waarvoor opmerkingen moeten worden gemaakt en deze ontbreken in dit hoofdstuk
2.1 Hoe wordt voorkomen dat een kind in contact komt met elektriciteit?
Elektriciteitssnoeren en/of stopcontacten liggen buiten het bereik van kinderen.
x Lage stopcontacten zijn voorzien van stopcontactbeveiligers.
x Op alle groepen in huis is een aardlekschakelaar gemonteerd.
Elektrische apparaten zijn zo opgesteld dat ze buiten het bereik van kinderen staan.
De gastouder heeft huisregels opgesteld voor de oudere kinderen (leeftijd 4-12) over het gebruik van stopcontacten en
met hen besproken.
De gastouder let op naleving van deze huisregels en bespreekt deze huisregels minimaal 1 x per 12 maanden met de
oudere kinderen.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
2.2 Hoe wordt voorkomen dat een kind toegang heeft tot lucifers of aanstekers?
Lucifers en aanstekers worden altijd zorgvuldig buiten bereik van kinderen opgeborgen.
x Er worden kinderveilige aanstekers gebruikt en/of de gaspitten hebben piëzo-ontsteking.
De gastouder heeft huisregels opgesteld voor de oudere kinderen (leeftijd 4-12) over het gevaar van spelen met lucifers
en/of aanstekers en deze met hen besproken.
De gastouder let op naleving van deze huisregels en bespreekt deze huisregels minimaal 1 x per 12 maanden met de
oudere kinderen.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
2.3 Hoe wordt voorkomen dat warme dranken (bijv. koffie, thee) over een kind heenvallen?
x Warme dranken worden buiten bereik van kinderen gehouden.
x De gastouder drinkt geen warme drank wanneer een kind op schoot zit.
Er wordt geen tafelkleed gebruikt, maar placemats.
Voor de oudere kinderen (leeftijd 4-12) zijn huisregels opgesteld over het omgaan met warme dranken en deze zijn met
hen besproken.
De gastouder let op naleving van de huisregels en bespreekt deze minimaal 1 x per jaar met hen.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
2.4 Hoe wordt verbranding aan heet kraanwater voorkomen?
De aanwezige kranen zijn voorzien van een thermostatische beveiliging of temperatuurbegrenzer.
x Jonge kinderen (leeftijd 0-3) hebben alleen onder toezicht toegang tot kranen.
Voor oudere kinderen (leeftijd 4-12) zijn huisregels opgesteld over het omgaan met heet water en deze huisregels zijn
met hen besproken.
De gastouder let op naleving van deze huisregels en bespreekt deze huisregels minimaal 1 x per 12 maanden nogmaals
met de oudere kinderen.
x Er staan geen opstapjes in de buurt van kranen.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
2.5 Hoe wordt verbranden aan kookplaat, fornuis of oven(ruit) voorkomen?
x Jonge kinderen kunnen (leeftijd 0-3) niet zonder direct toezicht in de keuken komen.
Er zijn huisregels opgesteld voor de oudere kinderen (leeftijd 4-12) over het omgaan met de kookplaat, de gaspitten, het
fornuis en/of de oven.
De gastouder let op naleving van deze huisregels en bespreekt deze huisregels minimaal 1 x per 12 maanden nogmaals
met de oudere kinderen.
Kookplaat, gaspitten, fornuis of oven worden niet tijdens of vlak voor de opvang begint gebruikt én zijn bij aanvang van
de opvang van jonge kinderen (leeftijd 0-3) afgekoeld tot maximaal 35°C.
Er is een ovenruitbeschermer en/of fornuisrekje geplaatst.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
2.6 Hoe wordt voorkomen dat een kind een pan of de waterkoker over zich heen trekt?
x Jonge kinderen (leeftijd 0-3) kunnen niet zonder direct toezicht in de keuken komen.
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Er zijn huisregels voor de oudere kinderen (leeftijd 4-12) over het omgaan met hete pannen en de waterkoker.
De gastouder let op naleving van deze huisregels en bespreekt deze minimaal 1 x per 12 maanden met hen.
De waterkoker is zo geplaatst dat kinderen er niet bij kunnen en het snoer van de waterkoker niet over de rand van het
aanrecht hangt.
Bij het koken worden zoveel mogelijk de achterste pitten gebruikt.
De stelen van pannen wijzen naar achteren tijdens het koken.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
2.7 Hoe wordt voorkomen dat een kind giftige stoffen binnenkrijgt?
x Giftige stoffen zoals sigaretten, medicijnen, schoonmaakmiddelen en bestrijdingsmiddelen zijn op een hoogte van
minimaal 150 cm opgeborgen en/of in een afgesloten kast en/of in een kast met een hoge klink (op minimaal 150 cm
hoogte).
Voor de oudere kinderen (leeftijd 4-12) zijn huisregels opgesteld over het gevaar van het drinken en eten van giftige
stoffen.
De gastouder let op naleving van deze huisregels en bespreekt deze huisregels minimaal 1 x per 12 maanden nogmaals
met de oudere kinderen.
x De gastouder gebruikt geen schoonmaak- en bestrijdingsmiddelen gedurende de opvangtijden.
x De gastouder heeft geen wc-blokken of andersoortige wc-verfrissers in de wc-ruimte geplaatst.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
2.8 Hoe wordt voorkomen dat een kind wordt blootgesteld aan vluchtige stoffen of gassen?
x Er worden geen wasbenzine, terpentine, verfafbijtmiddelen en/of andere chemicaliën met oplosmiddelen gebruikt waar
kinderen bij zijn en als deze vooraf zijn gebruikt, is de geur hiervan weg als de kinderen arriveren.
x Er wordt geen verf, vlekkenwater of boenwas tijdens de opvang gebruikt.
x Spuitbussen (verf, haarlak en luchtverfrissers) worden in de ruimte waar de kinderen worden opgevangen niet gebruikt
en de geur hiervan is niet aanwezig in de ruimten waar de kinderen worden opgevangen.
x De lijm die gebruikt wordt is op waterbasis.
x Er worden geen sterk geurende producten gebruikt.
x Kinderen hebben tijdens de opvang geen toegang tot producten met vluchtige stoffen.
x Voor geisers, CV-ketels en kachels is een onderhoudscontract afgesloten.
Geisers hebben een afvoerkanaal naar buiten.
x Afzuigkappen hebben een afvoerkanaal naar buiten.
x Er wordt geen gasoven gebruikt.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
2.9 Hoe wordt voorkomen dat een kind kleine voorwerpen in de mond stopt?
x De gastouder bewaart de kleine voorwerpen (paperclips, steentjes, kraaltjes, muntjes etc. etc.) buiten bereik van jonge
kinderen.
x De gastouder controleert speelgoed en verwijdert speelgoed dat kapot is.
Kleine kinderen (leeftijd 0-3) spelen niet met speelgoed dat kleiner is dan 3,5 cm of dat onderdelen bevat die kleiner zijn
dan 3,5 cm.
Er zijn huisregels opgesteld voor oudere kinderen (leeftijd 4-12) dat zij niet spelen met kleine voorwerpen in de buurt van
jonge kinderen (leeftijd 0-3).
Deze huisregels zijn door de gastouder met hen besproken en deze huisregels worden minimaal 1 x per 12 maanden
nogmaals met de oudere kinderen herhaald.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
2.10 Hoe wordt voorkomen dat een kind zichzelf opsluit in een ruimte?
x De ruimtes met een slot zijn ook van buitenaf te openen (wc, badkamer).
Een kind kan niet bij een berging/bergruimte.
Voor oudere kinderen (leeftijd 4-12) zijn huisregels opgesteld over het gebruik van sloten.
Deze huisregels zijn met hen besproken.
De gastouder let op naleving van de huisregels en bespreekt deze minimaal 1 x per 12 maanden nogmaals met de
oudere kinderen.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
2.11 Hoe wordt voorkomen dat een kind bekneld raakt tussen de spijlen van de balustrade?
De balustrade is tijdens de opvang niet direct toegankelijk. De gastouder ziet hierop toe.
x Spijlen met een spijlafstand groter dan 10 cm zijn afgeschermd met een plaat.
Er zijn huisregels opgesteld voor de oudere kinderen (leeftijd 4-12) over het spelen bij de balustrade en deze zijn met
hen besproken.
De gastouder let op naleving van de huisregels en bespreekt deze huisregels minimaal 1 x per 12 maanden met de
oudere kinderen.
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Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
2.12 Hoe wordt voorkomen dat een kind verdrinkt in bad?
x Jonge kinderen (leeftijd 0-3) gaan uitsluitend onder toezicht van de gastouder in bad.
Bij oudere kinderen (leeftijd 4-12) gaat de gastouder eens per 10 minuten kijken.
Jonge kinderen (leeftijd 0-3) kunnen niet alleen in de badkamer komen.
De gastouder laat bij het in bad gaan van kinderen nooit een ouder kind (leeftijd 4-12) toezicht houden op een jonger
kind (leeftijd 0-3).
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
2.13 Hoe wordt voorkomen dat een kind een plastic zak over het hoofd trekt?
x Plastic zakken worden zorgvuldig buiten bereik van jonge kinderen (leeftijd 0-3) bewaard.
Er zijn huisregels opgesteld voor de oudere kinderen (leeftijd 4-12) over het omgaan met plastic zakken en deze
huisregels zijn met hen besproken.
De gastouder let op naleving van de huisregels en bespreekt deze minimaal 1 x per 12 maanden met hen.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
2.14 Hoe wordt voorkomen dat een kind door zwemwater in contact met ziektekiemen komt?
Het water in kleine badjes wordt dagelijks verschoond.
Het water wordt na tussentijdse vervuiling (door bijvoorbeeld vogelpoep) gedurende de dag ververst.
Badjes die niet gebruikt worden, worden droog opgeborgen.
x Voor gebruik in het badje wordt het juiste speelgoed gekozen.
x De gastouder ziet er op toe dat kinderen niet eten of drinken in het zwembadje.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
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3 Slapen
6
6
0
0
0
0
0

Totaal aantal onderwerpen in dit hoofdstuk
Onderwerpen zijn er waarvoor voldoende maatregelen zijn getroffen en/of waarvan het risico is aanvaard of het
risico niet van toepassing is (toelichting bij "Opmerkingen")
Onderwerpen hebben 1 of meer knelpunten waarvoor extra maatregelen nodig zijn in dit hoofdstuk
Maatregelen zijn er aan de gastouder opgelegd in dit hoofdstuk
Onderwerpen hebben 1 of meer opmerkingen als toelichting in dit hoofdstuk
Onderwerpen zijn er waarvoor maatregelen moeten worden opgelegd en deze ontbreken in dit hoofdstuk
Onderwerpen zijn er waarvoor opmerkingen moeten worden gemaakt en deze ontbreken in dit hoofdstuk

3.1 Hoe wordt voorkomen dat een kind uit bed valt, bekneld raakt of zich bezeert aan het bed?
x Het bedje heeft een spijlafstand van 4,5 - 7,0 cm (4,5 - 6,5 cm bij kinderdagverblijven), zijkanten van ten minste 60 cm
hoog (gemeten vanaf de bodem) en een goed passende matras.
Er is geen ruimte tussen matras en bedombouw.
Het bedje wordt bij ingebruikname gecontroleerd op scherpe randen en hoeken, splinters en andere scherpe en
gevaarlijke uitsteeksels.
x De gastouder kijkt tijdens het slapen minimaal eens per half uur en haalt het kind uit bed zodra het wakker is.
x De bedbodem wordt laag gezet, zodra het kind kan zitten.
x Er zijn geen opstapmogelijkheden in bed (knuffels, speelgoed).
Kinderen tot 6 jaar worden niet in het bovenbed van een stapelbed gelegd.
x Er worden alleen baby's in een wieg gelegd als zij nog niet kunnen omrollen.
Als kinderen kunnen omrollen, worden zij niet meer in een wieg gelegd.
x Het campingbedje vertoont geen beschadigingen, is volledig uitgeklapt en vergrendeld.
In het campingbedje ligt alleen het originele dunne stevige matras (en dus geen ander of extra matras).
De ruimte tussen matras en de wand van het bedje is maximaal 2 cm en het originele dunne stevige matras is bevestigd
aan de bedbodem van het campingbedje en ligt er dus niet los in.
De gastouder legt kinderen van 0 tot 2,5 jaar in een campingbedje alleen op het originele dunne matras. De gastouder
kan oudere kinderen wel op een extra matras in het campingbedje leggen als deze dit nodig vindt.
Het campingbedje wordt in de woonkamer geplaatst als box. Er wordt NIET in geslapen.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
3.2 Hoe wordt voorkomen dat een kind van de aankleedtafel of commode valt?
x De aankleedtafel of commode is veilig en degelijk.
x De gastouder houdt altijd lichamelijk contact met het kind tijdens het verschonen en/of omkleden.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
3.3 Hoe wordt voorkomen dat een baby overlijdt aan wiegendood?
x Een baby ligt altijd op de rug te slapen en wordt niet ingebakerd of vastgelegd.
x Er worden geen dekbed, kussenachtige materialen of zeiltjes onder het hoofd gebruikt bij kinderen die de leeftijd van 2
jaar nog niet hebben bereikt.
x De temperatuur van de slaapruimte wordt gecontroleerd en er wordt dagelijks geventileerd.
x Het bedje wordt kort opgemaakt of er wordt een trappelzak gebruikt.
x Er wordt niet in het bijzijn van het kind gerookt en de woning waarin de opvang plaatsvindt is te allen tijde rookvrij. Dit
geldt ook voor het branden van het nog schadelijker wierook.
x Het kind gaat niet slapen met een mutsje op het hoofd.
Met een mutsje op het hoofd is een kind niet goed in staat de eigen lichaamstemperatuur te regelen.
x De gastouder gaat minimaal eens per half uur kijken bij de kinderen tijdens het slapen.
De gastouder heeft voor de door {$Naam_Gastouderbureau_te_overschrijven} bemiddelde kinderen die op de buik
moeten worden gelegd (verhoogd risico op wiegendood!) samen met de ouders een buikslaapverklaring ingevuld,
ondertekend en getoond aan de bemiddelingsmedewerker.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
3.4 Hoe wordt voorkomen dat een kind verstrikt raakt in de koordjes van de babyfoon, raamverduistering en/of
(raam)decoratie?
x Het bed is niet naast loshangende koordjes geplaatst.
De koordjes van de aanwezige babyfoon, raamverduistering en/of raamdecoratie hangen buiten het bereik van het kind.
De gastouder let hierop.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
3.5 Hoe wordt voorkomen dat een kind of de gastouder struikelt door onvoldoende licht in de kamer of ergens
anders op het gastouderopvangadres?
x Er is na verduistering voldoende (oriëntatie) verlichting aanwezig.
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Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
3.6 Kind raakt in bed met zijn hoofd onder een hoofdlegger of hydrofiele luier en stikt
x De gastouder gebruikt geen hoofdlegger of hydrofiele luier in het bed van een kind.
De gastouder gebruikt wél een hoofdlegger of hydrofiele luier.
Deze is groot genoeg om goed in te stoppen (aan het hoofdeinde en zijkanten van het bed).
Zo kan een kind er niet onder komen.
x Er wordt geen hoofdlegger met een ondoordringbare laag gebruikt.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
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4 Verzorging en hygiëne
12 Totaal aantal onderwerpen in dit hoofdstuk
12 Onderwerpen zijn er waarvoor voldoende maatregelen zijn getroffen en/of waarvan het risico is aanvaard of het
risico niet van toepassing is (toelichting bij "Opmerkingen")
0 Onderwerpen hebben 1 of meer knelpunten waarvoor extra maatregelen nodig zijn in dit hoofdstuk
0 Maatregelen zijn er aan de gastouder opgelegd in dit hoofdstuk
0 Onderwerpen hebben 1 of meer opmerkingen als toelichting in dit hoofdstuk
0 Onderwerpen zijn er waarvoor maatregelen moeten worden opgelegd en deze ontbreken in dit hoofdstuk
0 Onderwerpen zijn er waarvoor opmerkingen moeten worden gemaakt en deze ontbreken in dit hoofdstuk
4.1 Hoe wordt overdracht van ziektekiemen of ontlasting door onzorgvuldig gewassen handen voorkomen?
x Gastouder en kinderen wassen de handen zorgvuldig met water en vloeibare zeep na ieder toiletbezoek, na het in de
zandbak spelen en vóór het eten.
De gastouder gaat nooit met de kinderen naar een zandbak. Zij vindt dit vies voor de kinderen.
x De zeep wordt over de gehele handen verdeeld en na het wassen goed schoongespoeld.
x Handen worden met een schone (of papieren) handdoek gedroogd.
x De gastouder wast de handen van jonge kinderen (leeftijd 0-3).
Voor oudere kinderen (leeftijd 4-12) zijn huisregels opgesteld over het regelmatig en zorgvuldig wassen van de handen.
De gastouder let op naleving van de huisregels, bespreekt deze minimaal jaarlijks met hen en geeft natuurlijk zelf het
goede voorbeeld.
x De gastouder wast de handen van de jonge kinderen (leeftijd 0-3) na ieder toiletbezoek.
Voor oudere kinderen (leeftijd 4-12) zijn huisregels opgesteld over het na ieder toiletbezoek wassen van de handen en
met hen besproken. De gastouder let op naleving van de huisregels, bespreekt deze minimaal 1 x per 12 maanden met
hen en geeft zelf het goede voorbeeld.
x De gastouder wast de handen voor het aanraken van voedsel voor het eten en voor het helpen met eten.
x De gastouder wast de handen na het snuiten en voor wondverzorging.
x De gastouder wast de handen na het verschonen van een kind en na het afvegen van de billen van een kind.
x De gastouder wast de handen na contact met lichaamsvochten zoals speeksel, snot, braaksel, ontlasting, wondvocht,
pus of bloed.
x De gastouder laat de kinderen hun handen wassen na contact met vuile was, afval of buiten spelen en geeft zelf altijd het
goede voorbeeld.
x De gastouder laat de kinderen hun handen wassen na contact met dieren en geeft zelf het goede voorbeeld.
x Kinderen wassen voor en na het eten hun handen.
De gastouder ziet hierop toe dat dit gebeurt en geeft zelf het goede voorbeeld.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
4.2 Hoe wordt voorkomen dat een kind via (vuile) toiletpot, verschoonkussen of luier in contact komt met ontlasting
of urine?
x De verschoonplek wordt na ieder kind gereinigd of er wordt telkens een schone onderlegger gebruikt.
Het aankleedkussen wordt vervangen als het tijk beschadigingen vertooont.
x Vuile luiers worden direct weggegooid in een gesloten afvalbak.
x Voor kinderen die te klein zijn voor de wc-pot wordt een wc-brilverkleiner en/of een opstapje gebruikt.
x Potjes worden meteen na gebruik gereinigd.
x Potjes worden buiten bereik van kinderen opgeborgen.
x Kinderen wordt geleerd om niet met de handen op de pot of wc-bril te komen en om hun handen op de juiste manier te
wassen.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
4.3 Hoe wordt verspreiding van ziektekiemen door contact met afval en/of luiers of vuile vaatdoek voorkomen?
x De vaatdoek wordt direct na gebruik met heet stromend water uitgespoeld.
Er wordt minimaal elk dagdeel, bij zichtbare verontreiniging én na vuile klusjes een schone vaatdoek gepakt.
x Afval en luiers worden buiten het bereik van kinderen bewaard, bijvoorbeeld in een afsluitbare vuilnisemmer en/of
luieremmer.
x Jonge kinderen (leeftijd 0-3) komen alleen onder toezicht in de ruimte(s) waar afval en luiers worden opgeslagen.
Er zijn huisregels opgesteld voor de oudere kinderen (leeftijd 4-12) met betrekking tot het omgaan met afval.
De gastouder let op naleving van de huisregels en bespreekt deze minimaal 1 x per 12 maanden met hen.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
4.4 Hoe wordt overdracht van ziektekiemen door aanhoesten of niezen voorkomen?
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Kinderen en gastouder houden tijdens het hoesten of niezen de hand voor de mond.
Er zijn hiervoor huisregels opgesteld voor de oudere kinderen (leeftijd 4-12) en met hen besproken.
De gastouder let op naleving van deze huisregels en bespreekt deze huisregels minimaal 1 x per 12 maanden met de
oudere kinderen.
Kinderen en gastouder draaien tijdens hoesten of niezen het hoofd weg of buigen het hoofd.
Er zijn hiervoor huisregels opgesteld voor de oudere kinderen (leeftijd 4-12) en met hen besproken.
De gastouder let op naleving van de huisregels en bespreekt deze huisregels minimaal 1 x per 12 maanden met de
oudere kinderen.
Kinderen en gastouder wassen de handen wanneer deze na het hoesten of niezen zichtbaar vuil zijn.
Er zijn hiervoor huisregels opgesteld voor de oudere kinderen (leeftijd 4-12) en met hen besproken.
De gastouder let op naleving van deze huisregels en bespreekt deze huisregels minimaal 1 x per 12 maanden met de
oudere kinderen.
De gastouder ziet er op toe dat kinderen met snottebellen hun neus snuiten.
Er zijn hiervoor huisregels opgesteld voor de oudere kinderen (leeftijd 4-12) en met hen besproken.
De gastouder let op naleving van deze huisregels en bespreekt deze huisregels minimaal 1 x per 12 maanden met de
oudere kinderen.
Na het neus snuiten en in de handen hoesten of niezen worden de handen van het desbetreffende kind gewassen. De
gastouder ziet hierop toe.
De gastouder wast de handen na het hoesten of niezen tijdens het bereiden van voeding.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.

4.5 Hoe wordt overdracht van ziektekiemen door gezamenlijk gebruik door kinderen van zakdoek, handdoek,
washand of slab voorkomen?
x Ieder kind heeft een eigen schone zakdoek, washand en/of slab.
x Gebruikte zakdoeken, washandjes en/of slabben worden meteen opgeruimd.
x Er wordt dagelijks een schone handdoek neergehangen en bij zichtbare verontreiniging wordt deze vervangen.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
4.6 Hoe wordt voorkomen dat een kind in contact komt met ziektekiemen via beddengoed, knuffels of
verkleedkleren?
x Verkleedkleren, knuffels en stoffen speelgoed worden maandelijks gewassen op 60ºC.
x Kinderen beschikken ieder over eigen slaapzakjes.
x Kinderen slapen op een eigen onderlaken of er worden bij gedeelde bedjes persoonsgebonden hoofdluiers gebruikt.
x Zichtbaar vuil beddengoed wordt direct verschoond.
x Dekbedden en dekens worden minimaal 1 keer per maand gewassen op 60ºC.
x Dekbedovertrekken, slaapzakjes en hoeslakens worden wekelijks gewassen op 60ºC.
x Wanneer zieke kinderen met knuffels of verkleedkleren spelen, worden de knuffels of verkleedkleren na elke opvangdag
gewassen op 60ºC.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
4.7 Hoe wordt voorkomen dat een kind ziektekiemen binnenkrijgt door het gebruik van een vuile of andermans
fopspeen?
x Fopspenen worden zo min mogelijk gebruikt.
Ieder kind heeft een eigen herkenbare fopspeen.
x Fopspenen worden op een hygiënische manier in aparte bakjes voor elk kind in de koelkast opgeborgen.
De koelkast is ingesteld op een temperatuur van maximaal 6°C.
Fopspenen worden door de gastouder schoongehouden.
Ook worden deze minimaal wekelijks uitgekookt en gecontroleerd op scheuren.
x De verantwoordelijkheid voor het uitkoken van de fopspenen ligt bij de ouders.
Hiertoe is een verklaring ondertekend door beide partijen.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
4.8 Hoe wordt voorkomen dat een kind via vuil speelgoed in contact komt met ziektekiemen?
x Speelgoed dat niet in gebruik is wordt in afgesloten en stofvrije kasten opgeborgen of de open kasten met speelgoed zijn
stofvrij.
x Speelgoed wordt maandelijks en bij zichtbare vervuiling direct door de gastouder gereinigd.
x Speelgoed dat in de mond genomen wordt, wordt dagelijks gereinigd.
x Er wordt alleen eenvoudig te reinigen speelgoed gebruikt.
x Er wordt alleen slijtvast speelgoed gebruikt.
x Zieke kinderen krijgen eigen speelgoed en als ermee gespeeld is wordt het eerst gereinigd voordat andere kinderen het
gebruiken.
x Speelgoed dat is beschadigd wordt vervangen.
x Speelgoed voor binnen en buiten wordt gescheiden.
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Kinderen nemen geen speelgoed mee naar het toilet of de verschoonruimte.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.

4.9 Hoe wordt overdracht van ziektekiemen voorkomen via koortsthermometer, zalf en/of crème?
x De gastouder reinigt de thermometer na gebruik met water en zeep en ontsmet voor en na ieder gebruik met alcohol
(minimaal 70%).
De gastouder gebruikt thermometerhoesjes om de thermometer mee af te dekken.
Na gebruik gooit de gastouder deze weg.
x De gastouder zorgt ervoor dat de eigen handen goed schoon gewassen zijn voordat er ingesmeerd wordt met een crème
of zalf.
Er worden bij het insmeren met crème of zalf spatels, papieren servetjes/zakdoekjes, vingercondooms of rubber
handschoenen gebruikt.
Er worden geen potjes maar tubes of wegwerpflacons gebruikt.
Er worden potjes gebruikt, die zijn gelabeld met de naam van elk kind en kunnen dus niet verwisseld worden met die van
andere kinderen.
De gastouder gebruikt voor elk kind alleen de potjes met daarop de naam van dat kind.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
4.10 Hoe wordt overdracht van ziektekiemen door het eten/drinken van onhygiënisch bereid of bewaard voedsel
voorkomen?
x De gastouder zorgt voor een goede handhygiëne en een schone werkomgeving (waaronder het scheiden van
voedselbereiding en verschonen) en schoon keukenmateriaal.
x Rauwe ingrediënten worden tot minimaal 75ºC in de kern verhit.
x Voedselrestjes worden niet hergebruikt.
x Gekoelde producten worden onder 7ºC en zuigelingenvoeding en moedermelk onder 4ºC bewaard.
x Voor zuigelingenvoeding die voor de hele dag bereid wordt, wordt gekookt water gebruikt (dat uiteraard voor gebruik
afgekoeld is).
Er wordt alleen zuigelingenvoeding in poedervorm geaccepteerd.
x Bevroren moedermelk wordt in de koelkast ontdooid of onder de kraan met stromend water van ± 20°C.
x Flesvoeding staat tijdens het voeden niet langer dan 60 minuten buiten de koeling.
x Resten flesvoeding worden weggegooid.
x Producten worden zo kort mogelijk voor gebruik uit de koelkast gehaald en gekoelde producten die langer dan 30
minuten buiten de koelkast zijn geweest, worden weggegooid.
x De houdbaarheidsdatum van de producten wordt voor gebruik gecontroleerd.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
4.11
x
x
x
x
x
x
x

Hoe wordt voorkomen dat een kind ziektekiemen binnen krijgt via onzorgvuldig gereinigde fles/speen?
Er worden eenvoudig te reinigen flessen gebruikt.
Ieder kind heeft een eigen fles (met label) die duidelijk herkenbaar is.
Flessen worden na gebruik meteen schoongespoeld.
Flessen van kinderen jonger dan 7 maanden worden na elke voeding uitgekookt.
Flessen worden dagelijks gedurende 3 minuten uitgekookt.
De schone flessen worden op hun kop, op een schone handdoek bewaard.
Spenen worden dagelijks 1 minuut uitgekookt.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.

4.12 Hoe wordt voorkomen dat een kind via de vloer in contact komt met ziektekiemen?
x De vloer wordt dagelijks schoongemaakt (dweilen, stofzuigen) en bij elke zichtbare verontreiniging.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
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5 Ongeluk(jes) en medisch handelen
11 Totaal aantal onderwerpen in dit hoofdstuk
11 Onderwerpen zijn er waarvoor voldoende maatregelen zijn getroffen en/of waarvan het risico is aanvaard of het
risico niet van toepassing is (toelichting bij "Opmerkingen")
0 Onderwerpen hebben 1 of meer knelpunten waarvoor extra maatregelen nodig zijn in dit hoofdstuk
0 Maatregelen zijn er aan de gastouder opgelegd in dit hoofdstuk
0 Onderwerpen hebben 1 of meer opmerkingen als toelichting in dit hoofdstuk
0 Onderwerpen zijn er waarvoor maatregelen moeten worden opgelegd en deze ontbreken in dit hoofdstuk
0 Onderwerpen zijn er waarvoor opmerkingen moeten worden gemaakt en deze ontbreken in dit hoofdstuk
5.1 Hoe wordt voorkomen dat een kind gewond raakt doordat een beginnende brand niet wordt gesignaleerd of niet
geblust kan worden?
x De gastouder heeft rookmelders opgehangen op elke etage van de opvangwoning in de vluchtroute.
x In de woning is op elke etage een brandblusser aanwezig en direct klaar voor gebruik.
x In de woning is een blusdeken aanwezig in de keuken of in de directe omgeving hiervan en is opgehangen aan een
schroef of haak op 1,5-2.0 m hoogte, zodat de gastouder deze in één beweging uit de hoes kan trekken om een brand te
blussen. De trekkoordjes hangen voldoende uit de hoes.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
5.2 Hoe wordt voorkomen dat een kind bij een calamiteit gewond raakt door het ontbreken van een vluchtplan of
vluchtroute?
x Ruimten waarin een kind tijdens de opvang verblijft, zijn bij een calamiteit snel en gemakkelijk zonder belemmeringen te
verlaten.
In de woning is een duidelijk vluchtplan aanwezig en de gastouder weet hoe dit te hanteren.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
5.3 Hoe wordt voorkomen dat een kind ondeskundig medisch wordt behandeld?
Er worden alleen medicijnen verstrekt die al eerder thuis verstrekt zijn.
x De gastouder heeft van alle kinderen de gegevens over allergieën en vaccinaties.
x De gastouder bewaart medicijnen buiten het bereik van kinderen (zoals in de koelkast).
x Afspraken over toediening en in welke dosis van medicatie tijdens de opvang zijn schriftelijk vastgelegd en door ouder en
gastouder ondertekend. De gastouder heeft van de ondertekende overeenkomsten een eigen exemplaar. Deze is/zijn
ingezien door de bemiddelingsmedewerker.
De gastouder heeft een voor gastouderopvang geldig en kwalificerend EHBO-certificaat in het bezit volgens de
eindtermen van Het Oranje Kruis, NIKTA, LPEV, Het Nederlandse Rode Kruis, NedCert of het Nederlands Instituut voor
Bedrijfshulpverlening, en handelt hiernaar.
De inhoud van de EHBO-trommel is compleet.
Alle steriele artikelen hierin hebben een geldige houdbaarheidsdatum.
x Een tekentang bevindt zich in de EHBO-trommel.
x De gegevens van de huisarts(en) van alle door {$Naam_Gastouderbureau_te_overschrijven} bemiddelde
opvangkinderen zijn bij de gastouder bekend en zijn aan de bemiddelingsmedewerker getoond.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
5.4 Hoe wordt voorkomen dat een kind een bedorven medicament krijgt toegediend?
Er is schriftelijk vastgelegd dat de gastouder nooit een medicijn/zelfzorgmiddel verstrekt/toedient.
Pijnstillers of koortsverlagende medicijnen worden alleen op doktersadvies verstrekt.
x De gastouder controleert de houdbaarheidsdatum van het medicijn alvorens het toe te dienen.
x De gastouder en bewaart de medicijnen in de originele verpakking.
x Voor het verstrekken van het medicament wordt eerst de eventuele bijsluiter gelezen.
x De gastouder bewaart de medicijnen op de juiste wijze (vaak op een donkere koele plaats zoals in de koelkast en op de
juiste temperatuur).
x Er wordt gewerkt met een schriftelijke procedure met betrekking tot calamiteiten als gevolg van verstrekking van een
geneesmiddel/zelfzorgmiddel.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
5.5 Hoe wordt voorkomen dat een kind in contact komt met pus en/of vocht uit blaasjes en/of wondjes van een
ander kind?
x Wondjes worden afgedekt.
x Pusvocht wordt, voordat het gaat lekken, met bijvoorbeeld een wattenstaafje gedept.
x Materialen en oppervlakken die verontreinigd zijn met pus en/of wondvocht worden direct met een reinigingsmiddel
schoongemaakt.
x Zieke kinderen krijgen een eigen handdoek.

© www.riegastouder.nl

17

{$GOB} | {$AdresGOB} | {$PostcodeGOB} {$PlaatsGOB}
{$TelGOB} I www.{$WebsiteGOB} | E {$E-mailGOB}
KvK {$KvKGOB} | LRKP: {$LRKPGOB}

{$GOB}
Slogan van {$GOB}
x
x
x

Zieke kinderen krijgen een eigen beker en bestek.
Er wordt voorkomen dat een kind met een koortslip (herpes) anderen zoent.
Bij kinderen die aan wondjes en/of blaasjes krabben, wordt extra aandacht aan handhygiëne besteed.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.

5.6 Hoe wordt voorkomen dat een kind door onhygiënische wondverzorging in contact komt met andermans bloed
of wondvocht?
x De gastouder wast de handen zowel voor als na wondverzorging.
x Bij elk contact met bloed, wondvocht of lichaamsvochten die zichtbaar met bloed zijn vermengd worden
wegwerphandschoenen gedragen.
x Gemorst bloed wordt met handschoenen aan verwijderd.
x De ondergrond wordt met water en zeep schoongemaakt.
x Het verontreinigde oppervlak wordt schoongespoeld en nagedroogd.
x Het oppervlak wordt daarna met ruim alcohol (minimaal 70%) gedesinfecteerd.
x Wondjes worden met een waterafstotende pleister afgedekt.
x Pleisters worden dagelijks (of wanneer ze verontreinigd en/of doordrenkt zijn) verwisseld.
x Met bloed bevuilde kleding en linnengoed wordt op 60ºC gewassen.
x Bij bijtincidenten waarbij bloed vrijkomt wordt binnen 24 uur contact opgenomen met de huisarts of GGD en het Protocol
bijtincidenten gastouderopvang gevolgd.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
5.7
x
x
x

x

Hoe wordt voorkomen dat een kind in contact komt met ziektekiemen door contact met dieren?
Kinderen nemen geen speelgoed, knuffels of spenen mee naar de dierverblijven.
Kinderen eten en drinken niet bij de dieren.
Handen worden na het aaien/voederen van de dieren gewassen.
Er worden overalls en laarzen gedragen bij bezoek aan de stallen.
Deze worden binnen uitgedaan en minimaal wekelijks gewassen.
Lammerende/kalverende dieren worden afgescheiden van andere dieren.
Kinderen komen niet bij kalverende/lammerende dieren en pasgeboren dieren.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.

5.8 Hoe wordt voorkomen dat een kind in aanraking komt met ziektekiemen door contact met dode en
zieke dieren?
Kadavers en nageboorten worden verwerkt volgens de wet- en regelgeving.
Zieke dieren worden afgescheiden van gezonde dieren.
x Kinderen komen niet in hokken/ruimtes met zieke dieren.
Er wordt een logboek bijgehouden met o.a. de aantallen en soorten dieren, veterinaire controle, eventuele ziekten van de
dieren en ingestelde therapie.
Dieren worden volgens voorschrift dierenarts gevaccineerd.
Mogelijke dierziekten (zoönosen) en de bijbehorende besmettingswegen zijn geïnventariseerd.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
5.9 Hoe wordt voorkomen dat een kind in contact komt met ziektekiemen door verontreiniging met mest of
voederresten?
De mestopslag is niet toegankelijk voor kinderen.
Deze is goed gescheiden van de buitenspeelruimte en de eetgelegenheid.
Voor het vervoeren van mest worden aparte kruiwagens gebruikt.
x Paden en gebieden waar kinderen komen worden vrijgehouden van mest.
Dieren komen niet op de buitenspeelplaats.
Dierverblijven worden schoongehouden.
x Drink- en voederbakken staan buiten bereik van kinderen.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
5.10 Hoe wordt voorkomen dat een kind in contact komt met ziektekiemen door krabben, bijten, pikken door een
dier?
x Kinderen hebben alleen toegang tot het dierverblijf onder direct toezicht.
x Bij verwonding wordt gehandeld volgens het protocol bijtincidenten.
De gastouder heeft dit protocol in het bezit en getoond aan de bemiddelingsmedewerker.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
5.11 Hoe wordt voorkomen dat een kind in contact komt met ziektekiemen door consumptie van eigen
boerderijproducten?
x Kinderen consumeren geen (producten van) rauwe melk of rauwe eieren.
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6 Overige
5
5
0
0
1
0
0

Totaal aantal onderwerpen in dit hoofdstuk
Onderwerpen zijn er waarvoor voldoende maatregelen zijn getroffen en/of waarvan het risico is aanvaard of het
risico niet van toepassing is (toelichting bij "Opmerkingen")
Onderwerpen hebben 1 of meer knelpunten waarvoor extra maatregelen nodig zijn in dit hoofdstuk
Maatregelen zijn er aan de gastouder opgelegd in dit hoofdstuk
Onderwerpen hebben 1 of meer opmerkingen als toelichting in dit hoofdstuk
Onderwerpen zijn er waarvoor maatregelen moeten worden opgelegd en deze ontbreken in dit hoofdstuk
Onderwerpen zijn er waarvoor opmerkingen moeten worden gemaakt en deze ontbreken in dit hoofdstuk

6.1 Hoe wordt voorkomen dat een kind onveilig wordt vervoerd met auto en/of fiets?
x Tussen ouders en gastouder zijn afspraken vastgelegd over het veilig vervoeren van hun kind(eren).
Voor oudere kinderen (vanaf 6 jaar) zijn leefregels opgesteld over het gebruik van de fiets tijdens de opvang.
De gastouder ziet toe op naleving van deze leefregels en bespreekt deze leefregels minimaal 1 x per 12 maanden
nogmaals met hen.
x Kinderen worden in de auto en op de fiets vervoerd in een goedgekeurd zitje.
x Bij gebruik van de auto, fiets of fietskar voldoet de inrichting aan de wettelijke eisen (o.a. gordels).
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
6.2 Welke maatregelen treft de gastouder voor het verkeer dat in de omgeving van de locatie is?
x Als de gastouder met de kinderen naar buiten gaat, zorgt deze ervoor dat er voldoende maatregelen zijn getroffen
waardoor de kinderen niet weg kunnen rennen en zichzelf in het verkeer in gevaar kunnen brengen.
Deze maatregelen zijn schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de gastouder.
x De kinderen komen alleen op straat onder begeleiding van de gastouder.
De kinderen komen nooit op straat. Zij blijven altijd op het terrein van de gastouderopvanglocatie.
x De gastouder neemt een dusdanige route naar een locatie buiten of op het gastouderopvangadres, zodat druk verkeer
wordt vermeden, de gastouder altijd overzicht houdt op het verkeer en tijdig kan ingrijpen.
Hiervoor is een vervoersplan op de gastouderopvang aanwezig.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
6.3 Hoe wordt voorkomen dat een kind omver wordt gereden door een landbouwvoertuig of door een
vrachtwagen?
De erven van het verkeer van het agrarisch bedrijf en voor de gastouderopvang zijn van elkaar gescheiden.
Het terrein waar landbouwvoertuigen of vrachtverkeer rijden of worden gestald, is afgeschermd voor de kinderen.
De trekkercombinatie is voorzien van een achteruitrij-alarm, zodat kinderen niet verrast worden door een plotseling
achteruit rijdende trekker.
Bij onoverzichtelijke hoekpunten is een bolle spiegel geplaatst om overzicht te houden op het terrein.
Landbouwvoertuigen rijden niet op het buitenspeelterrein als de kinderen buiten spelen.
Indien een voertuig binnen bereik van kinderen geparkeerd wordt:
De sleutel van dit voertuig wordt buiten het bereik van kinderen bewaard.
Een voertuig wordt altijd op de handrem gezet als deze niet wordt gebruikt.
x Kinderen rijden bij voorkeur niet mee op landbouwvoertuigen.
x Als kinderen wel meerijden op landbouwvoertuigen zit 1 kind per keer in een aparte stoel én met gordel om.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
6.4 Hoe wordt voorkomen dat een kind medicijnen van dieren en/of chemische middelen eet, bestemd voor het
agrarisch bedrijf
Chemische en diergeneeskundige middelen worden altijd achter slot en grendel opgeborgen.
Chemische en diergeneeskundige middelen worden op een veilige en voor kinderen niet toegankelijke plaats
opgeborgen.
Chemicaliën worden altijd in de originele verpakking bewaard.
Benzine, olie en smeermiddelen worden in een gaashok met gaasdeur en een hoge sluiting (minimaal 150 cm hoogte)
bewaard, minimaal 10 m van de gastouderopvang.
De gebruiksaanwijzing van het middel wordt altijd gevolgd om overdosering te voorkomen.
Er worden alleen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biociden gebruikt.
Kinderen spelen niet op of bij bewerkte gewassen of grond.
Het formalinebad is afgedekt.
Na gebruik van chemicaliën wassen de kinderen en gastouder altijd de handen met water en zeep.
Met kinderen is de afspraak gemaakt dat zij uit de buurt blijven van het formalinebad voor de koeien.
x Niet van toepassing (zie 'Opmerkingen').
x Opmerkingen
x Op de gastouderopvanglocatie vinden geen agrarische activiteiten plaats.
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Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
6.5 Hoe wordt voorkomen dat een kind zich bezeert aan omheining/hekwerk van de dieren
(verblijven of weiden)
Scherpe onderdelen zoals punten, randen, kapot gaas of prikkeldraad zijn verwijderd.
x De ruimte tussen de onderkant van de omheining en de bodem is maximaal 10 cm.
Het hek is minimaal 120 cm hoog voor peuters en kleuters, minimaal 150 cm hoog voor grotere kinderen, met een
spijlafstand van maximaal 10 cm.
Bij een verschil in hoogte aan weerszijden van het hek moet de spijlafstand maximaal 9 cm zijn.
Voor oudere kinderen (leeftijd 4-12) zijn leefregels opgesteld om niet over het hek te klimmen.
("Bal over hek? Vraag het de gastouder")
De gastouder let op naleving van deze leefregels en bespreekt deze leefregels minimaal 1 x per 12 maanden met de
oudere kinderen.
Voor dit punt zijn voldoende maatregelen genomen / geen maatregelen nodig.
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Oplossingen, afspraken, protocollen, wetgeving en andere hulpdocumenten
voor het professioneel houden en maken van uw gastouderopvang
Overzichtspagina met alle documenten die u helpen de opvanglocatie veilig en gezond te maken/houden
www.RieGastouder.nl/risico-inventarisatie-veiligheid-gezondheid-gastouder
Oplossingenlijst voor voor knelpunten in de risico inventarisatie veiligheid en gezondheid van riegastouder
www.RieGastouder.nl/Oplossingenlijst-RieGastouder
Afspraken met ouders en kinderen over veiligheid en gezondheid. Met dit document legt u deze schriftelijk vast.
www.RieGastouder.nl/afsprakenlijst
Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en -boxen kinderopvang
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024262
Protocol bijtincidenten voor de gastouderopvang
www.RieGastouder.nl/Protocol-bijtincidenten-gastouderopvang
Brandveiligheid, tips voor gastouders
www.RieGastouder.nl/Brandveiligheid-40-vragen-en-antwoorden-op-brandveiligheid_Kinderopvang
Brandveiligheid in de kinderopvang. Tips & tools om samen te leren over brandveiligheid
www.RieGastouder.nl/Brandveiligheid-in-de-kinderopvang
Gezondheidsrisico's, opsomming voor de kdv's en peuterspeelzalen, ook bruikbaar in de gastouderopvang
www.RieGastouder.nl/Gezondheidsrisico's-in-een-kindercentrum-en-psz
Protocol Ziekte en kinderen en medicijnen gastouderopvang
www.RieGastouder.nl/protocol-ziekte-kinderen-medicijnen
Veilige agrarische kinderopvang. Hoe houdt u uw agrarische gastouderopvang veilig
www.RieGastouder.nl/Informatie-houders-agrarische-kinderopvang
Vluchtplan maken, voor gastouders. Zo maakt u zelf een vluchtplan per etage waarin opvang plaatsvindt
www.RieGastouder.nl/Vluchtplan-gastouder-maken
Voorkom koolmonoxidevergiftiging. Voorkom CO-vergiftiging
www.RieGastouder.nl/Voorkom-koolmonoxidevergiftiging-Brandweer
en
www.RieGastouder.nl/Voorkom-koolmonoxidevergiftiging-vervang-geisers-Rijksoverheid
Maak zelf een ontruimingsplan en/of vervoersplan
www.RieGastouder.nl/ontruimingsplan-vervoersplan-gastouder-voorbeeld
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Plan van Aanpak
Naam RIE
RIE 01-01-2016 Naam gastouder 1000AA Amsterdam, LRKP: 123456789
RIE-coördinator namens {$Naam_Gastouderbureau_te_overschrijven}, Dorpsstraat 1, 1000AA Amsterdam,
Naam bemiddelingsmedewerker
79 Onderwerpen zijn er waarvoor voldoende maatregelen zijn getroffen en/of waarvan het risico is aanvaard of het risico
niet van toepassing is (toelichting bij "Opmerkingen")
0 Onderwerpen hebben 1 of meer knelpunten waarvoor extra maatregelen nodig zijn
0 Maatregelen zijn er aan de gastouder opgelegd
3 Onderwerpen hebben 1 of meer opmerkingen als toelichting
0 Onderwerpen zijn er waarvoor maatregelen moeten worden opgelegd en deze ontbreken
0 Onderwerpen zijn er waarvoor opmerkingen moeten worden gemaakt en deze ontbreken
79 Totaal aantal onderwerpen

1 Veilig en gezond spelen in en om het huis
Geen maatregelen nodig in dit hoofdstuk

2 De grootste gevaren
Geen maatregelen nodig in dit hoofdstuk

3 Slapen
Geen maatregelen nodig in dit hoofdstuk

4 Verzorging en hygiëne
Geen maatregelen nodig in dit hoofdstuk

5 Ongeluk(jes) en medisch handelen
Geen maatregelen nodig in dit hoofdstuk

6 Overige
Geen maatregelen nodig in dit hoofdstuk
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