Protocol Hygiene en werkinstructie Spot4kids
Inleiding
Hygiëne staat hoog in het vaandel bij Spot4kids. Kinderen moeten in een schone omgeving kunnen spelen
en eten. Dit protocol geeft de richtlijnen aan voor het handelen van de pedagogisch medewerker met
betrekking tot de hygiëne bij Spot4kids.

Doel
Elke pedagogisch medewerker moet hygiënisch kunnen werken om het risico op het verspreiden van
infectieziekten onder de kinderen en medewerkers te voorkomen.

Persoonlijke hygiene
Was handen vóór:
• Het bereiden of aanraken van het eten en flesvoeding.
• Het eten of helpen bij het eten.
• Het verzorgen van een wond.
• Het aanbrengen van crème of zalf
Was handen na:
• Het bezoek aan het toilet.
• Het verschonen van een luier.
• Het afvegen van de billen van een kind.
• Het contact met lichaamsvocht zoals speeksel, braaksel, ontlasting, wondvocht of bloed.
• Het verzorgen van een wond.
• Bij zichtbaar of voelbare vuile handen.
• Het hoesten, niezen of het snuiten van de neus (ook bij gebruik van een zakdoek).
• Het buitenspelen.
• Het contact met vuil textiel, afval of de afvalbak.
• Het schoonmaken.
• Het uittrekken van de handschoenen.
• Draag geen sieraden bij risicovolle handelingen zoals het verschonen van een luier, wondverzorging, eten
bereiden etc.
Nagelverzorging
• Draag geen nagellak (schilfers) en/of kunstnagels.
• Hoesten en niezen
• Houd de nagels kort en schoon.
Hoesten en niezen
• Hoest of nies in een papieren zakdoek, of aan de binnenkant van de elleboog, of anders in de mouwen.
• Gooi papieren zakdoeken na gebruik meteen weg.

Verschonen
• Plaats de verschoonplaats in de buurt van een kraan met zeep en papieren doekjes, maar gescheiden van
de voedselbereidingsplek.
• Verschoon kinderen op een verschoonkussen van glad en afwasbaar materiaal dat met water en
allesreiniger schoon te maken is.
• Billendoekjes e.d. zijn niet geschikt om het verschoonkussen schoon te maken.
• Vervang het verschoonkussen direct als het beschadigd is.
• Gebruik handdoeken als bescherming en vervang deze na elk kind en maak het kussen
schoon bij zichtbare vervuiling OF gebruik geen handdoek, maar maak schoon na elke
verschoning.
• Gooi de gebruikte luier na het verschonen direct in een luieremmer of in een afgesloten
afvalemmer.

Schoonmaken
• Maak schoon van ‘schoon’ naar ‘vuil’ en van ‘hoog’ naar ‘laag’.
• Meubels en voorwerpen maakt u schoon met een allesreiniger van een huishoudelijk
schoonmaakmiddel, of gebruik microvezeldoekjes.
• Gebruik schoonmaakmiddelen volgens de instructie op de verpakking.
• Ververs zichtbaar vies sop direct.
• Maak schoonmaakmaterialen na gebruik schoon.
• Maak de vloer schoon met een schone dweil of een mop.
• Gebruik altijd schone doeken, wissers, en wegwerpsponzen.
• Was doeken op 60°C en laat ze aan de lucht drogen.
• Meng water met allesreiniger in een fles of plantenspuit voor het schoonmaken van een verschoonkussen.
• Zorg dat de plantenspuit niet op vernevelstand staat en maak deze iedere dag leeg en schoon.
• Vervang het filter van de stofzuiger volgens de fabrieksvoorschriften
• Zuig de ruimtes als er geen kinderen zijn.
• Zet de ramen open tijdens het stofzuigen.
• Gebruik als er geen stofzuiger is geen bezem maar een stofwisser. Een bezem maakt
dat het stof zich juist verspreidt.
• Droogbloemen, knutselwerken en dergelijke die niet gereinigd worden, worden na een maand verwijderd.
• Schotels en potten worden jaarlijks schoongemaakt.
• Ventilatie roosters worden vrijgehouden en schoongemaakt.
• Voor het schoonmaken van de ruimtes wordt gebruik gemaakt van de schoonmaaklijst van Spot4kids.
Deze zijn in de groepsmappen te vinden.

Slapen
• Kinderen slapen op een ‘eigen’ onderlaken en hebben een ‘eigen’ slaapzak, welke niet zonder te wassen
voor andere kinderen wordt gebruikt.
• Beddengoed wordt bij iedere wisseling van kinderen verschoond of het beddengoed wordt apart bewaard
in een kindgebonden mandje en wekelijks gewassen.
• Zichtbaar vuil beddengoed direct wordt verschoond.

Speelgoed
Speelgoed dat in de mond genomen wordt, wordt dagelijks gereinigd.
Speelgoed dat niet in de mond genomen wordt, wordt maandelijks gereinigd.
Zichtbaar verontreinigd speelgoed wordt direct gereinigd.
Speelgoed wordt na vervuiling met bloed, diarree of braaksel gedesinfecteerd.
Speelgoed voor binnen en buiten wordt gescheiden gehouden.
De verkleedkleren worden maandelijks op 40°C gewassen met het langste programma.
Wanneer zieke kinderen met verkleedkleren spelen, worden de kleren direct extra gewassen.
Knuffels en stoffen speelgoed worden maandelijks gewassen.
Er worden alleen stoffen speelgoed en knuffels aangeschaft die op minimaal 40°C gewassen kunnen
worden.
• Wanneer zieke kinderen (met bijvoorbeeld een koortslip) met de knuffels voor algemeen gebruik spelen,
worden de knuffels direct extra gewassen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afvalverwerking
• Leeg afvalemmers minstens één keer per dag. Sluit de zakken goed en bewaar ze in gesloten
rolcontainers. Stal deze containers niet in een ruimte waar ook schone materialen staan opgeslagen.
• Verzamel etensresten direct na het gebruik van maaltijden in afsluitbare afvalbakken.
• Houd de opslagplaats schoon, zodat er geen ratten of andere ongewenste dieren op
afkomen. Plaats geen afval naast afvalcontainers. Houd containers gesloten en zorg dat het afval minimaal
één keer per week en vóórdat een container vol is wordt opgehaald.

Voeding
Aangemaakte flesvoeding
• Accepteer alleen flesvoeding die in poedervorm wordt aangeleverd, in afgepaste hoeveelheden, voorzien
van sticker met naam en datum.
• Bewaar aangemaakte flesvoeding bij 4°C. Als aan het einde van de dag nog voeding over is deze
weggooien.
• Bewaar de fles niet in de koelkastdeur omdat de temperatuur in de deur niet altijd hetzelfde is.
• Aangemaakte flesvoeding mag maximaal 1 uur buiten de koelkast blijven.
• Bewaar de poedervormige zuigelingenvoeding in blik op een droge en koele plek.
Moedermelk
• Geef ouders instructie over de behandeling van afgekolfde moedermelk. De moedermelk moet van huis
naar het kindercentrum gekoeld overgebracht worden in bijvoorbeeld een koeltas of koelbox, voorzien van
naam en datum.
• Bewaar moedermelk in de koelkast op 4°C en gebruik deze op dag van aanleveren of vries deze in
(maximaal 48 uur na afkolven). Moedermelk kan twee weken in de gewone vriezer goed blijven en drie
maanden bij -18°C.
• Ontdooi bevroren moedermelk altijd in de koelkast.
• Vries moedermelk nooit twee keer in.
• Schrijf de datum en tijdstip van ontdooien op de fles (wanneer de fles uit de vriezer wordt gehaald).
Gebruik ontdooide moedermelk binnen 24 uur.
• De flessen en spenen zijn kind gebonden.
Klaarmaken moedermelk en flesvoeding
• Maak zuigelingenvoeding klaar op een plek die strikt gescheiden is van de verschoonplek.
• Uit een kraan die gebruikt wordt voor handen wassen en het verschonen van kinderen mag géén water
getapt worden voor zuigelingenvoeding.
• De flesvoeding en afgekolfde borstvoeding verwarmen we au bain Marie, in een flessenwarmer of in de
magnetron.
• Bij verwarming in de magnetron zwenken we de fles tussendoor om de warmte goed te verdelen. Dit doen
we nogmaals als de melk op temperatuur is.
• We laten de melk niet warmer worden dan 30-35 ˚C (drinktemperatuur). Dit is met name van belang voor
borstvoeding, omdat de beschermende stoffen in deze voeding verloren gaan als de melk te warm wordt.
• Schud de fles goed na het opwarmen en controleer de temperatuur op de pols.
• Er worden eenvoudig te reinigen flessen gebruikt.
• Schone flessen en spenen worden omgekeerd bewaard op een schone, droge doek of flessenrek.
• Flessen worden thuis gereinigd.
Tijdens het eten
• Drinkbekers en bestek worden na ieder gebruik afgewassen.
• Medewerkers zien er op toe dat kinderen tijdens de maaltijd hun eigen servies en bestek gebruiken.
• Etensresten worden afgesloten bewaard en kruimels worden opgeruimd.
• Voedsel wordt in een schone omgeving bereid.
• Er wordt schoon keukenmateriaal gebruikt.
• Rauwe ingrediënten worden tot minimaal 75°C in de kern verhit.
• Restjes worden niet hergebruikt.
• Geschild, gesneden of geprakt fruit wordt afgedekt.
• Gekoelde producten worden na aflevering of aankoop direct in de koelkast opgeborgen.
• Gekoelde producten worden onder 7°C bewaard.
• Producten worden vlak voor gebruik uit de koelkast gehaald.
• Gekoelde producten die langer dan dertig minuten buiten de koelkast zijn geweest worden weggegooid.
• Voedsel wordt op een schone tafel bereidt.
• Rauwe ingrediënten worden tot minimaal 75 graden verwarmd in de kern.
• Etenswaren worden gestockeerd met de juiste openingsdata en afgedekt weggezet.
• Producten die langer dan 30 minuten uit de koelkast zijn geweest worden weggegooid.
• De houdbaarheidsdatum van producten wordt voor ieder gebruik gecontroleerd.

Thermometer
• Gebruik thermometerhoesjes.
• Maak de thermometer na elk gebruik schoon met water en zeep.
• Desinfecteer de thermometer, na het schoonmaken, met een middel toegelaten door
het ctgb. https://toelatingen.ctgb.nl/

Huid-en wondverzorging
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Was de handen voor en na de wond- of huidverzorging.
Gebruik een spatel als u crème uit een pot schept.
Spoel het wondje schoon met water.
Dep pus of wondvocht met bijvoorbeeld een steriel gaasje.
Dek het wondje af met een pleister of verband.
Verwissel de pleister of verband om het wondje of huid schoon te houden.
Was textiel met bloed op 60°C, of op een temperatuur van 40°C tot 60°C én droog in de droogtrommel
(minimale stand kastdroog) of strijk (minimale stand medium=2 stippen) het textiel.
Ouders wassen de bebloede kleding van de kinderen.
Verwijder bloed met:
Papier, schoon water en allesreiniger.
Droog daarna het oppervlak en desinfecteer met een middel toegelaten door
het ctgb. https://toelatingen.ctgb.nl/
Laat drogen aan de lucht.

Risico van bijten
•
•
•
•
•
•

Laat het wondje goed door bloeden.
Spoel de wond met water of fysiologisch zout.
Desinfecteer de wond met goedgekeurd wond-desinfectiemiddel met een RVG-nummer.
Dek het wondje af met een pleister.
Was de handen met water en zeep.
Bel direct daarna een huisarts of de GGD voor meer informatie over het risico.
Vraag aan de leidinggevende hoe het contact verloopt met de GGD of artsen

Zandbak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bedek de zandbak met een vochtdoorlatende dekking.
Controleer het zand op vuil voor het spelen en maak zo nodig schoon.
Schep uitwerpselen van honden en katten met ruim zand eromheen uit.
Verschoon het zand wanneer er uitwerpselen van honden of katten in liggen, die er
mogelijk langer dan drie weken in hebben gelegen.
Laat kinderen niet eten of drinken in de zandbak.
Veeg het zand goed af van de kleding.
Was de handen van de kinderen na het spelen in de zandbak.
Vernieuw het zand minimaal vier keer per jaar.
Houd de omgeving van de zandwatertafel schoon.
Laat de kinderen niet eten of drinken bij de zandwatertafel.
Was de handen van de kinderen na het spelen.

Buitenbadje
•
•
•
•
•
•
•

Controleer of het bad schoon is voordat u dit vult met water.
Vul het bad elke dag met drinkwater.
Ververs het water direct zodra het zichtbaar vervuild is.
Gebruik alleen speelgoed wat tegen water kan zoals kunststof of roestvrijstaal.
Maak bad speelgoed schoon na gebruik.
Zorg ervoor dat er geen dieren in het water kunnen komen.
Maak het zwembadje schoon na ieder gebruik.

Wespen en bijen
• Laat kinderen buiten geen voedsel eten of drinken wat wespen en/of bijen aantrekt.
• Maak plakkerige handen en monden schoon voor het naar buiten gaan.
• Neem altijd een pincet en speciaal spuitje mee tegen steken. Als het kind wordt
gestoken verwijder de angel direct en zuig het gif weg met het speciale spuitje.

Teken
• Draag in het bos of natuur altijd kleding met lange mouwen en broekspijpen (de broekspijpen in de
sokken). Teken kunnen achterblijven in kleding.
• Controleer kinderen op tekenbeten na een uitstapje.
• Verwijder met het tekenpincet de teek zo snel mogelijk en desinfecteer het wondje na
de beet. Noteer de datum en de plek van de beet.

Omgang met dieren
•
•
•
•
•
•
•

Er worden geen permanente huisdieren toegelaten bij Spot4kids.
Leer de kinderen hoe zij moeten omgaan met dieren, om aanvallen, bijten of krabben te voorkomen.
Laat kinderen nooit alleen met dieren.
Laat kinderen dieren niet kussen.
Houd kinderen weg bij dierenvoer.
Houd kinderen weg bij kattenbakken.
Was na dierencontact de handen goed met water en zeep.

Geldigheid

Dit protocol is geldig per mei 2019.

Vragen/opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over dit protocol kunt u zich richten tot de medewerkers van Spot4kids.

Evaluatie

Dit protocol wordt jaarlijks geëvalueerd door medewerkers van Spot4kids. Na de evaluatie krijgt de
oudercommissie de eventueel herziene protocollen toegestuurd ter inzage.

10 Bijlage
10.1 Bijlage 1: Handhygiëne
Bacteriën en virussen zijn overal, op deurknoppen, tafels, telefoons en andere voorwerpen, apparaten en
materialen. Sommigen kunnen ziekteverwekkend zijn. Een van de meest voorkomende manieren waarop
ziekteverwekkers worden verspreid, is via de handen.
Door regelmatig handhygiëne toe te passen wordt de kans dat u of iemand uit uw omgeving ziek wordt klein.
Aan kinderen wordt geleerd hun handen goed te wassen.
Pas voor een goede handhygiëne onderstaande regels toe:
•

Zijn uw handen zichtbaar vuil?
Was uw handen met water en vloeibare zeep. Gebruik dan geen handdesinfecterend middel. Door
zichtbaar vuil vermindert de werking.

•

Zijn uw handen niet zichtbaar vuil?
Dan mag u kiezen óf u uw handen wast met water en vloeibare zeep óf desinfecteert met een
handdesinfectans.
Pas de manieren niet allebei toe; de huid droogt dan te veel uit en beschadigt sneller. De handen
worden voldoende schoon als u alleen wast óf desinfecteert.

Werkwijze handen wassen
Was uw handen zo:
o Maak uw handen nat.
o Breng vloeibare zeep uit een dispenser aan op uw handen.
o Wrijf de zeep minimaal 10 seconden goed uit. Wrijf ook uw duimen, vingertoppen,
polsen en de huid tussen uw vingers in.
o Spoel de zeep af.
o Droog uw handen en polsen met bij voorkeur papieren handdoeken of anders een
stoffen handdoek (vervang deze ieder dagdeel).
o Heeft u geen no-touch kraan? Sluit dan de kraan met het papieren wegwerpdoekje. o Gooi het doekje
weg.
Was de handen van de kinderen zo:
o Was de handen met water en vloeibaar zeep als de handen (on)zichtbaar vuil zijn. Gebruik stromend
water.
o Maak de handen nat en doe er vloeibaar zeep op.
o Wrijf de handen in met zeep en water op de handpalmen, tussen de vingers, de nagels,
duimen en de vingertoppen.
o Dep de handen droog met bij voorkeur papieren handdoeken of anders een stoffen
handdoek (vervang deze ieder dagdeel).

Werkwijze handen desinfecteren
o Zorg dat uw handen droog zijn. Vocht verdunt het handdesinfecterende middel,
waardoor dit onvoldoende werkt.
o Neem zoveel handdesinfecterend middel dat het kuiltje van uw hand is gevuld.
o Wrijf uw handen hier helemaal mee in. Neem ook uw duimen, vingertoppen, polsen en de huid tussen
uw vingers mee.
o Blijf het middel uitwrijven tot alles is opgedroogd. Pas dan zijn ziekteverwekkers gedood.

