
 

Bijlage 1/3:  

  

Risico-inventarisatie en de genomen maatregelen  

  
Naam stamgroep  Datum RIE gezondheid  Datum RIE 

veiligheid  

Door wie:  

BSO Sport en Spel  1 maart 2018  1 maart 2018  Karin Vos  

BSO Okidoki  1 maart 2018  1 maart 2018  Karin Vos  

KDV Dribbel  1 maart 2018  1 maart 2018  Karin Vos  

Voorschoolse peutergroep  

Dribbel  
1 maart 2018  1 maart 2018  Karin Vos  

BSO Okidoki  16 februari 2019  16 februari 2019  Karin Vos  

KDV Dribbel  9 februari 2019  9 februari 2019  Karin Vos  

Voorschoolse peutergroep 

Dribbel  
14 februari 2019  14 februari 2019  Karin Vos  

BSO Okidoki   7 mei 2020  7 mei 2020  Karin Vos  

KDV Dribbel  6 mei 2020  6 mei 2020  Karin Vos  

BSO Okidoki  27 april 2021  27 april 2021  Karin Vos  

KDV Dribbel  27 april 2021  27 april 2021  Karin Vos  

KDV Dribbel 3 mei 2022 3 mei 2022 Iris Stadman 

BSO Oki Doki 3 mei 2022 3 mei 2022 Iris Stadman 

  
  

Alle geconstateerde mogelijke risico’s binnen de volgende 2 groepsruimten (wel apart benoemd):  

  

Locatie Lange Kavel 50  

1.) KDV Dribbel  



 

2.) BSO Okidoki  

  
  
Grote risico’s die kunnen voorkomen in de groepen  

  

Fysieke veiligheid  

- Verstikking  

- Vallen van hoogte  

- Tegen elkaar aanbotsen  

- Verbranding  

- Verdrinking  

- Vergiftiging  

  

  

Sociale veiligheid  

- Kindermishandeling   

- Grensoverschrijdend gedrag  

- Vermissing  

  

Gezondheid   

Meest voorkomende infecties zijn:   

- Diarree  

- Koorts  

- Waterpokken  

- Vijfde ziekte -  Zesde ziekte  

- Coronavirus (COVID-19)  

  

  

Grote risico’s uitgebreid omschreven per groep en de genomen 
acties:  
  

Fysieke veiligheid  

Ten aanzien van fysieke veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s:  

KDV Dribbel  

- Verstikking. Genomen maatregelen:   

Door de gemengde 0-4 jaar groep, heb je te maken met speelgoed voor 0-4 jarige kinderen. 

Dit houdt in, dat wij altijd alert moeten zijn dat de peuters geen kleine pionnetjes van 

spellen, kraaltjes of ander klein materiaal achterlaten waar de kruipende baby’s bij kunnen 

en door kunnen slikken. Wij hebben hier daarom een duidelijke maatregel genomen, wat 



 

binnen ons team een duidelijke werkregel is; Er mag alleen met fijn (mogelijk gevaarlijk) 

materiaal gespeeld worden door de peuters, in de naastgelegen BSO Okidoki ruimte. Alle 

personeelsleden zijn op de hoogte van deze werkregel en staat beschreven in onze huisregels 

en notulen doordat wij dit besproken hebben.   

  

  

Vallen van hoogte. Genomen maatregelen:   

We hebben binnen ons Kinderdagverblijf verschillende meubels op hoogte waar de kinderen 

op kunnen klimmen. Zo zijn er kasten, verschoningstafel en de bank van de groepstafel. Wij 

hebben als duidelijke huisregel, waar de personeelsleden erg alert op zijn, dat de kinderen 

nergens opklimmen dat op hoogte is. De leidsters houden dit nauw in de gaten. Het team is 

goed op de hoogte van deze huisregel doordat wij dit uitgebreid besproken hebben en vast 

staan in onze werkregels.  

  

- Verbranding. Genomen maatregelen:   

We hebben binnen ons Kindercentrum meerdere 1-pits kookplaatjes waar we met de BSO 

kinderen op kunnen bakken. Vanwege het stroom die ervoor nodig is, hebben wij de 

huisregel dat de kookplaatjes alleen gebruikt worden op de hoge aanrecht in de keuken van 

de KDV-groep, waar jonge kinderen niet bij kunnen. Tevens is staat in onze huisregels 

beschreven dat de kookplaatjes alleen gebruikt mogen worden zonder kinderen 0-4 in de 

buurt. Wanneer er wordt gekookt of gebakken, gaan er een volwassene mee met de jongsten 

naar buiten, zodat de oudere kinderen kunnen bakken en de peuters zich niet kunnen 

verbranden.  

  

- Verbranden door de zon. Genomen maatregelen:  

Het is een huisregel dat de kinderen bij warme dagen ingesmeerd gebracht worden. De 

ouders worden via elke nieuwsbrief op de hoogte gesteld van deze huisregel. Het 

kinderdagverblijf zet altijd met zon 3 parasols en 2 schaduwdoeken op, gelijk ‘s morgens. 

Daarnaast smeren de leidsters de kinderen altijd weer gelijk na het fruit (10:30 uur), na de 

lunch (13:00 uur), en na cracker eten (15:00 uur) in met factor 50. Dit is een huisregel en 

staat beschreven in onze huisregels. Tevens worden de leidster er nogmaals per teamoverleg 

op geattendeerd dit ook daadwerkelijk te doen om het risico tot verbranding tegen te gaan.   

  

- Verdrinking. Genomen maatregelen:   

Tijdens hele warme dagen zet de leidster een zwembadje op buiten. De huisregel die daaraan 

vast zit, is dat de leidster continu bij het badje blijft. De leidster loopt niet weg, maar blijft 

zitten en houdt de kinderen in het badje blijvend in de gaten. De andere volwassene kan wel 

weg lopen. Echter blijft er altijd iemand continu bij. Daarnaast is het een huisregel dat er niet 

meer dan 10 cm water in het badje gedaan wordt waardoor het risico op verdrinking nog 

meer wordt beperkt. Alle bovengenoemde huisregels staan omschreven en de 

groepsleidsters zijn goed op de hoogte hiervan.  

  

- Vergiftiging. Genomen maatregelen:  

Binnen het Kinderdagverblijf hebben wij geen schoonmaakmiddelen opgeruimd staan want 

dit hebben wij in een berging ruimte heel hoog op de plank waar kinderen niet bij kunnen.  

We hebben in de ruimte wel een sprayspuit met Dettol erin welke gebruikt wordt voor het 



 

schoonmaken na elke verschoonbeurt. Deze staat op een hoogte van 2 meter op een plank 

waarmee we het risico ‘verstikking’ beperken.  

Bovenstaande staat ook allemaal verwerkt in onze ‘huisregels’.  

  

  

Overige geconstateerde risico’s Fysieke veiligheid   
  

- Kind bezeert zich aan speelgoed. Genomen maatregel:   

Het speelgoed is afgestemd op de juiste leeftijdsgroep en dient veilig te zijn. Kapot speelgoed 

dat een risico vormt waarbij kinderen zich kunnen bezeren of kleine onderdelen kunnen 

inslikken (afhankelijk van de leeftijd), worden verwijderd of gerepareerd.  

  

  

- Kind komt met vingers tussen de deur. Genomen maatregel:   

Alle deuren die een risico vormen zijn beveiligd middels veiligheidsstrips, dit geldt voor beide 

kanten van de deuren in ruimten waar kinderen komen. Deze worden ieder kwartaal 

gecontroleerd op beschadigingen en werking. Indien nodig worden deze vervangen.  

  

- Kind valt door glazen ruit. Genomen maatregel:   

Dit is bij ons uitgesloten. Alle ramen zijn kind veilig.  

  

- Kind wordt door een fietsend kind omver gereden. Genomen maatregel:   

Buiten fietsen waar ruimte is. Voldoende vrije ruimte creëren voor fietsende kinderen. Baby’s 

spelen niet, waar kinderen fietsen.  

  

- Bezeren aan oneffenheden in muren en meubilair.  Gnomen maatregel:   

Wij blijven het kinderdagverblijf controleren op oneffenheden in muren, zoals uitstekende 

spijkers en schroeven. Oneffenheden die het risico vormen dat kinderen zich hieraan 

bezeren, worden direct verwijderd. Ook wordt het meubilair gecontroleerd op scherpe 

hoeken, randen of beschadigingen die een risico vormen. Is dit het geval dan wordt er direct 

actie ondernomen om dit te verhelpen of het meubilair wordt verwijderd. Het meubilair 

dient degelijk en veilig te zijn.  

 

- Kind struikelt over oneffenheid buiten door de mat. 
Voor het buitenspelen is er de regel voor de glijbaan dat er een mat onder moet voor de 
veiligheid van de kinderen. Wel moet er voor gezorgd worden dat er genoeg ruimte is tussen 
de mat en de zandbak zodat kinderen makkelijk er langs kunnen fietsen lopen of rennen. En 
hierover minder de kans hebben te struikelen. 
 

- Kind struikelt door oneffenheid van de tegels. 
Door verzakking van zand is in de hoek van de schuur oneffenheid ontstaan. Dit moet  vaker 
worden gecontroleerd zodat dit gelijk kan worden opgelost. De oplossing is nu dat dit wordt 
opgehoogd met zand. Tijdelijke oplossing is om het af te schermen van de kinderen zodat ze 
er niet bij kunnen komen. 
 

- Open stopcontacten na verbouwing. (Kans op vingers in doen) 
Na de verbouwing is de BSO en KDV veranderd. KDV is veranderd qua inrichting hierbij ook 
de slaapkamers. Waardoor 1 bedje naast hoge stopcontacten zat. Deze is afgeschermd met 



 

stopcontact stoppers. Deze kunnen nu niet meer gebruikt worden tenzij je die eruit haalt. 
Daarna er weer in doet. 
In de BSO ruimte is er een nieuw magazijn gecreëerd. Hierbij is een stopcontact op +/- 1,20M 
hoogte. Hiervoor zijn stopcontact beveiligers gehaald. Zodat ze nog wel gebruikt kunnen 
worden maar geen risico voor de kinderen vormt.  
 

- Kast in de grond box wat is omgevallen. 
Een houten kast met kunststoffen lades in omgevallen waarbij een kind is bezeert. Hiervoor 
hebben ze de kast vast gemaakt aan de muur. Door de verbouwing is deze weer los 
gekoppeld van de muur. Deze staat nu buiten de grond box. Om dit risico opnieuw te 
voorkomen zijn een kunststoffen bakken aangeschaft die met het baby speelgoed weer in de 
grond box kunnen staan. 

  

  

Grote risico’s uitgebreid omschreven per groep:  

  

Fysieke veiligheid  

Ten aanzien van fysieke veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s:  

BSO Okidoki  

- Verstikking. Genomen maatregelen:  

In de BSO Okidoki ruimte hadden we een bakje vol met kleine stuiterballetjes staan. Dit stond 

er voor de kinderen om mee te spelen. Omdat de leidsters verscheidene keren gezien 

hebben dat de jongste BSO kinderen ermee in de mond rondliepen, hebben we de keus 

gemaakt om de stuiterballen uit de ruimte te halen om het stikkingsgevaar door stuiterballen 

weg te halen.  

  

- Vallen van hoogte. Genomen maatregelen:   

In de BSO Okidoki groepsruimte kunnen de kinderen op de krukken of kasten klimmen. 

Doordat wij de duidelijke werkregel hebben, dat er altijd een volwassene bij deze groep blijft 

zitten en tevens de kinderen duidelijk hebben gemaakt dat ze nergens op mogen klimmen, 

denken we dit risico te kunnen beperken. Tevens staat deze huisregel beschreven in onze 

huisregels van BSO Okidoki.  

- Tegen elkaar aanbotsen. Genomen maatregelen:  

Doordat BSO Okidoki een vrij kleine groepsruimte heeft met beperkte bewegingsruimte, 

hebben wij de afspraak dat wij zoveel mogelijk met de BSO kinderen in de naastgelegen 

speeltuin gaan spelen, vooral wanneer wij merken dat de kinderen lichamelijk energie kwijt 

moeten. Wanneer ze niet willen knutselen, spelletjes willen spelen of met de spelcomputer 

willen, gaan we dus naar de speeltuin om dit risico te beperken. Dit staat tevens vastgelegd 

in onze huisregels.  

Verbranding. Genomen maatregelen:  

In de BSO wordt soms gebakken en gekookt met de 1-pits elektrische kookplaatjes. Om het 

risico te beperken dat kinderen zich verbranden, hebben we als huisregel dat tijdens het 

bakken er ten allen tijde een leidster bij is en bij blijft staan.   

  



 

- Verdrinking. Genomen maatregelen:  

Met de hittedagen gaan wij soms naar het plaatselijke zwembad. Om het risico tot 

verdrinking te beperken, hebben wij als regel dat de leidster alleen BSO kinderen mee naar 

het zwembad mee mag nemen die zwemdiploma A en B hebben, daarnaast maximaal 4 BSO 

kinderen op 1 leidster en de leidster zwemt mee. Wanneer dit niet waargemaakt kan 

worden, wordt er niet gezwommen in het zwembad. Dan wordt er een alternatief gezocht en 

gaan de kinderen met waterspelletjes spelen om de BSO.  

  

- Vergiftiging. Genomen maatregelen:  

Binnen de BSO ruimte, alsmede in het toilet hebben wij geen schoonmaakmiddelen staan. 

Deze staan opgeborgen op een hoge plank binnen de berging ruimte in de gang, waar 

kinderen niet in kunnen. Tevens staat bovenstaande in onze huisregels beschreven. Na 

gebruik, wordt het daar ook weer teruggezet.  

  

Overige geconstateerde risico’s Fysieke veiligheid   
  
 -  Stoten tegen meubilair. Genomen maatregelen:  

Doordat de ruimte binnen BSO Okidoki vrij beperkt is in ruimte, is er de risico dat ze stoten 

tegen meubels, met name tegen de tafel wanneer ze bijvoorbeeld gaan rennen. We 

hebben met de kinderen de duidelijke afspraak gemaakt dat er in de BSO niet gerend mag 

worden, om te voorkomen dat de kinderen zich stoten aan bijvoorbeeld de groepstafel of 

bank. Dit is opgenomen in de huisregels.  

 

- Open stopcontacten na verbouwing. (Kans op vingers in doen) 
In de BSO ruimte is er een nieuw magazijn gecreëerd. Hierbij is een stopcontact op +/- 1,20M 
hoogte. Hiervoor zijn stopcontact beveiligers gehaald. Zodat ze nog wel gebruikt kunnen 
worden maar geen risico voor de kinderen vormt.  
 

  

  

Sociale veiligheid  

Ten aanzien van sociale veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s voor 

al onze groepen (KDV Dribbel en BSO Okidoki:  

Beide locaties zitten gevestigd binnen een risicovol gebied. Dit wil zeggen, mensen die lager zijn 

opgeleid, uit een minder sociaal milieu komen en hierdoor met hun eigen kinderen sneller ook in de 

problemen komen.  

  

Grote risico’s uitgebreid omschreven:  

  

Van toepassing op alle groepen:  

 KDV Dribbel en BSO Okidoki  

- Kindermishandeling. Genomen maatregelen zijn:   



 

Doordat het gebied waar Kinderopvang Dribbel met haar groepen gevestigd zit als een verhoogd 

risicovol gebied wordt gezien vanuit de gemeente, houden wij nauwlettend in de gaten of de 

kinderen binnen onze groepen opvallend gedrag vertonen of dat er fysiek zorgelijke punten zijn. Bij 

een vermoeden volgen wij het protocol. Daarnaast hebben wij nauw contact met de 

wijkverpleegkundige van het consultatiebureau. Hiermee hebben wij elke 3 maanden een gesprek 

mee.   

Wanneer wij ons zorgen maken om een kind, bespreken we deze zorgelijke punten met de 

wijkverpleegkundige. Zie hiervoor ook het protocol kindermishandeling.  

  

- Grensoverschrijdend gedrag. Genomen maatregelen:  

Grensoverschrijdend gedrag is een item dat ons binnen dit dorp actief bezighoud. Dit blijft een groot 

risico binnen dit gebied waar onze beide locaties gevestigd zitten.  

Op brede schoolniveau heeft het team van Kinderopvang Dribbel tezamen met alle IB-ers van de 

basisscholen binnen Emmer-Compascuum een tweedaagse scholing ‘grensoverschrijdend gedrag’ 

gevolgd in maart 2018. Het team van Kinderopvang Dribbel is nu weer bewuster van het feit waar de 

grenzen liggen ten aanzien van de kinderen naar elkaar toe ‘wat staan we wel en niet toe’, maar ook 

naar volwassenen (ouders).  

Het team geeft aan deze cursus als zeer prettig te hebben ervaren en tevens er iets aan gehad te 

hebben. Wij hebben tijdens deze cursus geleerd hoe wij grensoverschrijdend gedrag door zowel 

volwassenen almede kinderen zoveel mogelijk kunnen beperken.  

Grensoverschrijdend gedrag door kinderen proberen de leidster te voorkomen door de kinderen 

nauwlettend in de gaten te houden en ze te helpen bij vragen over dit onderwerp door een goed 

advies te geven wat wij geleerd hebben tijdens deze cursus. De leidsters dragen zorg dat de kinderen 

elkaar met respect behandelen, op een gepaste wijze communiceren naar elkaar toe en dat de 

kinderen niet slaan of ander ongewenst gedrag vertonen. De leidsters geven waarden en normen 

mee. Zij leren dat de kinderen elkaar met respect moeten behandelen.  

Wanneer een kind gepest wordt, kan het protocol ‘pestbeleid’ van het kindercentrum ingezet 

worden.  

Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen perken wij in doordat er ten allen tijde een tweede 

volwassene op de groep aanwezig is. Deze tweede persoon ziet er op toe dat haar collega geen 

grensoverschrijdend gedrag vertoont. Mocht dit wel het geval zijn, zal zij inhaken. Dit is een 

werkwijze van ons om elkaar te helpen waar dat nodig is.  

Naast dat er altijd een 2e volwassene aanwezig is in alle groepen, is het zo dat er behalve bij het KDV, 

bij de andere groepen ten allen tijde iemand mee zou kunnen kijken, ook wanneer de pedagogisch 

leidster het niet door heeft.   

Het 4-ogenprincipe waarbij ten allen tijde iemand mee moet kunnen luisteren of kijken, hanteren we 

op het kinderdagverblijf.   

Bij het kinderdagverblijf hanteren we het principe ‘ten allen tijde iemand mee kan luisteren’.  

Er staat een babyfoon op de groep. Zodra er een leidster alleen werk, stuurt ze een bericht (dit is 

verplicht en staat tevens beschreven in onze huisregels), naar de achterbuurvrouw. Zij heeft een 

zender en kan ten allen tijde meeluisteren op de groep, omdat de ontvanger in de verschoonruimte 



 

staat. Hiermee voldoet het kinderdagverblijf aan het 4-ogenprincipe en perken we het risico: 

‘Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen’ in.   

Tijdens ons vier wekelijkse teamoverleg, staat ook altijd het onderwerp: ‘contact’ op onze agenda. 

Dit, omdat wij als kleinschalige opvang veel waarde hechten aan een goed contact met kinderen, 

ouders en collega’s. Door dit onderwerp vast op de agenda te hebben staan, bereiken wij ermee dat  

 

De leidsters sneller opener praten over eventuele voorvallen zodat dit naar buiten komt en dingen 

bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen wordt niet 

getolereerd. Afhankelijk van de situatie kan personeel op non actief gezet worden.  

-  Vermissing. Genomen maatregelen:  

KDV Dribbel en BSO Okidoki  

In februari 2018 hebben wij geconstateerd dat er soms kinderen vanuit de kapstokruimte de straat 

oplopen nadat ze opgehaald zijn door hun ouders. Vaak gebeurd dit tijdens de overdracht met 

personeel. Genomen maatregel: Volgens opgestelde actieplan is er werk gemaakt voor een nieuwe 

deurdranger, een die zwaar open gaat. Deze is inmiddels geplaatst. Nu kunnen kinderen niet meer 

zelf de ingangsdeur van het gebouw geopend krijgen en dus moeten ze wachten op hun ouders om 

vervolgens samen naar buiten te kunnen lopen.   

  

Overige geconstateerde risico’s Sociale veiligheid   
  

KDV Dribbel  

- Kindermishandeling; Geestelijk en lichamelijke gezondheid van het kind. Genomen 
maatregel: Protocol kindermishandeling in gang zetten en de meldcode inzetten. BSO 
Okidoki  

  

- Grensoverschrijdend gedrag; Kinderen worden gepest. Genomen maatregel: Gedragsregels 

zie huisregels, daarnaast hebben we een pestprotocol.  

  

- Kindermishandeling; Geestelijk en lichamelijke gezondheid van het kind. Genomen 

maatregel: Protocol kindermishandeling in gang zetten en de meldcode inzetten.  

  

  

Van toepassing op alle groepen:  

 KDV Dribbel en BSO Okidoki Grote risico’s 

uitgebreid omschreven:  

  

Gezondheid   

Ten aanzien van gezondheid hebben we de volgende infecties gedefinieerd als grote risico’s:  



 

Geldend voor KDV Dribbel en BSO Okidoki  

- Coronavirus(Covid-19):    Per 25-04-2022 vervalt het protocol kinderopvang  & COVID-19. 

Mocht het virus weer oplaaien en er nieuwe maatregelen worden aangekondigd, dan kan het 

protocol weer geactiveerd worden. 

Doorverwijzing naar het protocol ‘Coronavirus’ zie bijlage 5.  (van het gezondheid en veiligheid 

beleid) 

Mocht het protocol opnieuw geactiveerd worden, hanteren wij een apart protocol welke 

landelijk is opgesteld door verschillende branchepartijen. Hierin wordt uitgelegd wat het 

Coronavirus inhoud en waar we binnen de kinderopvang ons aan dienen te houden zodat we 

kans op besmetting kunnen beperken. Zowel medewerkers, ouders en kinderen dienen zich 

hier aan te houden. Het team en ouders worden op de hoogte gesteld van de inhoud en de 

houdster ziet er op toe dat het protocol wordt nageleefd. Tijdens team vergaderingen komt dit 

onderwerp dan weer strikt terug. 

 

- Diarree. Genomen maatregelen:  

Verspreiding van en besmetting met deze gezondheidsrisico voorkomen we op de volgende 

manieren:  

  

Verspreiding via de handen:   

• Handhygiëne (leidsters en kinderen) op de juiste momenten en juiste manier  

• Persoonlijke hygiëne zoals kleding, nagels en sieraden, handschoenen  

  

Via oppervlakken (speelgoed):   

• goede schoonmaak  

  

Via verschoningstafel:  

• goede schoonmaak na elke keer verschonen  

• Handdoeken en toiletten 2x daags verschonen door leidsters  

  

Alle bovenstaande punten zijn huisregels m.b.t. gezondheid en staan vastgelegd.  

  

- Koorts. Genomen maatregelen:  

Over het algemeen kunnen kinderen beter omgaan met hoge koorts dan volwassenen. Een 

kind kan wel hangerig zijn en voor ouders is het vaak zorgwekkend om te zien dat hun kindje 

koorts heeft, maar in de meeste gevallen kan koorts geen kwaad en is het zelfs nuttig om de 

infectie te bestrijden.   

Van koorts spreken we bij temperaturen boven de 38 C. Baby’s moeten bij koorts niet extra 

worden ingepakt. Hun temperatuurregeling is vaak nog wat minder stabiel dan bij oudere 

kinderen, waardoor de temperatuur gemakkelijk hoog kan oplopen als ze te dikke kleding 

aan hebben.  

  

De hoogte van de temperatuur is geen indicatie voor hoe ziek het kind is. Ook bij matige 

koorts kan het kind zich heel ziek voelen. Het is daarom belangrijk om op het uiterlijk en het 

gedrag van het kind te letten. Kinderen met koorts horen over het algemeen wel binnen te 



 

blijven, maar of ze in bed moeten blijven blijkt (ook) uit hoe ze zich gedragen. Kinderen 

weten dat eigenlijk instinctief en zullen bijna als vanzelf datgene doen wat goed voor hen is:  

rustig in bed liggen of lekker spelen.  

  

Een kind met koorts naar de kinderopvang brengen is niet verstandig. Vaak loopt de 

verhoging op in de ochtend. Algemeen geldt bij Kinderopvang Dribbel dat een kind met 38.2 

C of hoger, opgehaald moet worden. De leidster belt dan de ouder of verzorger.  

  

- Waterpokken. Genomen maatregelen:  

Waterpokken zijn rode vlekjes, die later op de dag blaasjes gaan vormen. Het kan vreselijk 

jeuken en het kind kan de blaasjes openkrabben. Het beste is te voorkomen dat kinderen 

gaan krabben, want eenmaal open, kunnen de wonden littekens worden. 

Kinderen met waterpokken mogen wel komen naar kinderopvang Dribbel.   

  

- Vijfde ziekte. Genomen maatregelen:  

De vijfde ziekte is een besmettelijke infectieziekte veroorzaakt door een virus. De ziekte komt 

het meest voor bij kinderen in de BSO (basisschoolleeftijd)   

Voor de kinderen is het een onschuldige ziekte, maar voor zwangere vrouwen vergroot een 

infectie in de eerste helft van de zwangerschap het risico o een miskraam. Verschijnselen zijn 

grote en kleine rode vlekken die beginnen in het gezicht en zich verspreiden over het hele 

lichaam. De vlekken trekken na een week weg, maar kunnen daarna onder invloed van 

warmte, kou, inspanning of stress gedurende enkele weken terugkomen voordat ze definitief 

verdwijnen. Er kan lichte koorts optreden.   

Meestal voelt en gedraagt het kind zich nauwelijks ziek. Het kind mag gewoon naar 

kinderopvang Dribbel komen mits het zich goed voelt. De vijfde ziekte moet wel gemeld 

worden, zodat Kinderopvang Dribbel een mededeling op de ingangsdeur kan plaatsen als 

waarschuwing voor zwangere vrouwen.  

  

- Zesde ziekte. Genomen maatregelen:  

De zesde ziekte, ook wel drie daagse koorts genoemd, is een besmettelijke infectieziekte 

veroorzaakt door een virus. Het is een onschuldige ziekte die spontaan geneest. De zesde 

ziekte komt vooral voor bij kinderen onder de drie jaar. Tot de verschijnselen horen hoge 

koorts gedurende een paar dagen. Als complicatie kan soms een koortsstuip optreden door 

de snel opgelopen koorts. Drie tot vijf dagen na het zakken van de koorts verschijnen er 

kleine rode vlekjes op de romp, maar meestal niet op de armen, benen en in het gezicht. Als 

de koorts gezakt is mag het kind naar Kinderopvang Dribbel toekomen. Tot die tijd dient het 

kind thuis te blijven.  

- Krentenbaard. Genomen maatregelen:  

Dit is een infectie die veroorzaakt wordt door bacteriën. De infectie begint in het gezicht in 

de vorm van een bultje, meestal rond de mond.  

Besmetting vindt plaats via geïnfecteerde handen. In de kinderopvang is besmetting niet 

tegen te gaan ondanks de huisregels van Kinderopvang Dribbel beschrijft dat de volwassenen 

op de groep, maar ook de kinderen alvorens en na allerlei activiteiten dienen handen te 

wassen.  



 

Kinderen mogen met krentenbaard komen. Wel kan geadviseerd worden kinderen te weren 

wanneer de wondjes erg groot zijn en er meerdere kinderen ziek zijn. Omdat tegen 

krentenbaard geen immuniteit ontstaat, kunnen mensen de aandoening meerdere keren 

krijgen. 

 

Overige geconstateerde risico’s  Gezondheid  

Geldend voor al onze groepen:  

KDV Dribbel en BSO Okidoki  

Ziektekiemen  

Kind krijgt ziektekiemen binnen door het eten van bedorven voedsel. Genomen maatregel: 

Letten op temperatuur, reinheid en versheid. De openingsdatum wordt met een stickertje 

gekenmerkt en op de desbetreffende geopende etenswaar geplakt welke beperkt houdbaar is, 

daarnaast dekken we alle etenswaren goed af met huishoud –of zilverfolie.  

- Kind krijgt ziektekiemen binnen door aanhoesten -of door in contact met snot van ander kind.  

Genomen maatregel:   

Kinderen worden door de leidster geleerd arm voor de mond bij hoesten en neus schoonmaken 

met een schone tissue die op alle groepen binnen handbereik liggen. Tevens is dit opgenomen in 

de huisregels.  

  

  

  

  

Buitenmilieu  

  

- Kind wordt gebeten door een teek; Genomen maatregel: Na uitstapjes in bosrijke omgevingen, 

alle kinderen goed controleren op teken. Ouders bij ophalen vertellen dat hun kind in bosrijke 

omgeving is geweest. Deze regel staat omschreven in groepsregels en afspraken.  
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