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Deze checklist helpt je te controleren of de hygiëne in je opvang in orde is.

Als uitgangspunt hebben we de risico’s genomen die kunnen voorkomen in de dagelijkse praktijk van de 

kinderopvang.

Stap 1

Maak aan de hand van deze lijst een inschatting van de kans dat de situatie zich voordoet in jouw opvang.

Stap 2

Beslis welke maatregelen nodig zijn om die situatie te voorkomen.

Stap 3

Evalueer de maatregelen en ga na of ze voldoende worden opgevolgd.

Bekijk de checklist als er kinderen aanwezig zijn. Dan vallen de risico’s beter op.

In de opvang

Persoonlijke en algemene hygiëne: het kind komt in contact met ziektekiemen door

 ongewassen handen van de begeleider

 onzorgvuldig gewassen handen van de 

 begeleider

 hoesten of niezen door de begeleider

 hoesten of niezen door een ander kind

 gezamenlijk gebruik van een zakdoek

 gezamenlijk gebruik van washandjes

 vuile handdoek, vuile kraan, vuile vaatdoek

 vuile thermometer

 vuil speelgoed of beschadigd speelgoed 

 (dat is moeilijker te reinigen)

 vuile fopspeen of fopspeen van een ander 

 kind

 onzorgvuldig of niet gewassen knuffels of 

 speelgoed

 vuil toilet

 vuil potje

 vuile luier

 vuil verzorgingskussen

 ongewassen handen van een kind na 

 toiletbezoek

 onzorgvuldig gewassen handen van een 

 kind na toiletbezoek

 ongewassen handen van de begeleider 

 na toiletbezoek, na verluieren of na hulp bij  

 toiletbezoek van een kind
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Voeding: het kind krijgt ziektekiemen binnen via

Omgeving: het kind komt in contact met ziektekiemen door

 ongewassen handen van de persoon die 

 het voedsel bereidt

 onhygiënisch bereid of onvoldoende verhit 

 voedsel

 bedorven voedsel

 niet-gekoelde afgekolfde moedermelk

 vooraf bereide kunstvoeding (poedermelk)

 onhygiënisch bereide flesvoeding (zowel 

  afgekolfde melk als kunstvoeding) 

 onzorgvuldig gereinigde speen of fles

 ongewassen handen voor het eten

 slecht onderhouden zandbak

 ongezonde lucht

 rook

 stof in ruimte

 niet goed gereinigde ruimte

pagina 2


