
                                                                                 
Protocol hygiëne KDV en BSO

Doel:

In het protocol hygiëne en de bijbehorende werkinstructie hygiëne staat omschreven 

hoe wij de fysieke veiligheid van alle aanwezigen in het gebouw op het gebied van 

persoonlijke en omgeving hygiëne waarborgen. Aangezien de BSO leidsters ook 

werkzaam zijn op het KDV gedeelte kiezen we er voor om dit hygieneprotocol samen te 

voegen. De zaken die voor de BSO van toepassing zijn spreken dan ook voor zich.

Waarom?

De kinderen die worden opgevangen bij kinderopvang Babbeloes zijn door hun leeftijd en

ontwikkelingsfase kwetsbaar. Daarnaast brengt een sociale groep ook de nodige 

hygiënische en gezondheids risico’s met zich mee. Duidelijke werkinstructies rondom 

hygiëne en gezondheid dragen bij aan een gezonde leefomgeving voor de kinderen die bij

kinderopvang Babbeloes verblijven.

Verankering:

Het protocol hygiëne en de bijbehorende werkinstructies zijn verankerd in het 

Beleidsplan veiligheid en gezondheid van kinderopvang Babbeloes.

Werkwijze Protocol hygiëne:

Het protocol hygiëne verwijst naar de werkinstructie hygiëne; waarin een groot aantal 

werkinstructies op het gebied van persoonlijke en omgeving hygiëne bij elkaar zijn 

gebracht. Zo ontstaat er voor de medewerkers van kinderopvang Babbeloes een 

duidelijk overzicht in hoe Babbeloes zorgt voor een zorgvuldig uitgevoerd beleid op het 

gebied van gezondheid en veiligheid. Daarnaast verwijst de werkinstructie naar een 

aantal relevante formulieren, waarop Babbeloes de daadwerkelijke uitvoering van de 

werkinstructie hygiëne kan registreren en controleren.



Werkinstructie Hygiëne

Algemeen:
De pedagogisch medewerkers werken volgens personeelsregels  beleidsstukken 
en protocollen. In personeelsregels staat beschreven dat medewerkers zo min 
mogelijk sieraden om hebben bij risico volle handelingen van een kind bv, 
verschonen en wondverzorging . Tevens dienen ze nagels kort en schoon te 
houden. Gel of acryl nagels zijn wel toegestaan mits deze kort en goed schoon te 
houden zijn. Normale nagellak bladert snel af en is daarom niet toegestaan 
tevens de nep plak nagels die zo af kunnen breken.

A.                                                                                     

Zuigelingenvoeding, flessenvoeding en moedermelk                                       

Zie het aparte protocol en werkinstructie zuigelingenvoeding, flessenvoeding en 

moedermelk.

Fopspenen

 Gebruikte fopspenen die eigendom van Babbeloes zijn worden dagelijks 

uitgekookt en  bewaard in de koelkast. 

 Spenen die door ouders worden mee gegeven dienen thuis uitgekookte worden. 

Waar een fopspeen vervuild raakt binnen Babbeloes zullen we deze uitkoken.

 Laat geen spenen aan koorden om de nek hangen.

 Controleer dagelijks voor gebruik of de fopspenen nog heel zijn, bij kapotte 

fopspenen zullen we dit melden aan ouders zodat zij een andere kunnen mee brengen.

Flessen en spenen

 Vervang spenen en flesjes die eigendom van Babbeloes zijn regelmatig

 Controleer dagelijks voor gebruik of de spenen nog heel zijn

 Er worden eenvoudig te reinigen flessen gebruikt

 Schone flessen omgekeerd bewaren op een schone doek tot ze droog zijn of 

flessenrek

 Gebruikte flessen worden eerst met koud water omgespoeld met koud water om 

de bacterie groei te remmen.

 Gebruikte Flessen en (fop) spenen worden dagelijks op 60 graden schoongemaakt 

in de vaatwasser.

 Fopspenen van Babbeloes worden 1x per week uitgekookt.



B.

1. Verschonen

Voor iedere verschoning en na iedere verschoning;

 Na iedere verschoning aankleedkussen reinigen met speciale desinfecterende 

reiniger(na verschonen) . Met een droog wegwerp handdoekje nadrogen

 Handen wassen.

 Benodigde spullen binnen handbereik leggen.

 In geval van bloederige ontlasting of diarree; draag latex handschoenen en gooi   

      deze na gebruik meteen weg.

 In geval van diarree, aankleedkussen reinigen met 70% alcohol of desinfecteren 

en laten drogen.

 In geval van braaksel, aankleedkussen reinigen met 70% alcohol of desinfecteren 

en laten drogen.

 Let op dat schoonmaken met vluchtige of giftige schoonmaakmiddelen altijd     

       plaatsvindt in een goed geventileerde ruimte waar geen kinderen aanwezig zijn.

 Gooi de gebruikte luier na het verschonen direct in een luieremmer.

 Bij het gebruik van zalf of creme gebruikt je een spatel, handschoenen een 

vingercondoom of papieren doekje waarmee je de zalf verdeeld.

 In elke verschoonruimte hangt een werkwijze verschonen.

2- Zindelijkheid                                                                           

Wij stimuleren kinderen om gebruik te maken van het (kinder) toilet, waarbij wij 

kinderen meteen een goede toilet hygiëne aanleren.

 Afvegen van voor naar achteren. Bij ontlasting veegt de pm-er de billen af.

 Handen wassen met vloeibare zeep en zorgvuldig afdrogen ook het kind.

 Vertellen en controleren of de sanitaire ruimte vies is of als er een ongelukje is 

gebeurd, waar nodig dit reinigen.

 Alert zijn op waar het kind de WC bril vastpakt.

 Plassen ook voor jongens zittend op het toilet.

 Zorgen dat het kind meteen na het WC bezoek zorgvuldig zijn of haar handen 

wast met vloeibare zeep en daarna goed afdroogt met papieren handdoekjes.

 Bij verontreiniging van toilet of sanitaire ruimte wordt deze eerst 

schoongemaakt, alvorens er weer van het toilet gebruik mag worden gemaakt.

 Bij Babbeloes zijn kleine toiletten beschikbaar voor de kinderen die zindelijk zijn

of proberen zindelijk te worden.



 Voor de kindertoiletten wordt een aparte wc borstel gebruikt.

 Potjes worden incidenteel gebruikt voor kinderen die te klein zijn voor de 

kindertoiletten of dit eng vinden. Na gebruik worden potjes direct gereinigd.

3- Risico`s van bloed en bijten

 Er worden geen tandenborstels of nagelschaartjes of vijlen gebruikt.

 Bij het aanraken of opruimen van bloed moeten handschoenen gebruikt worden 

die voldoen aan NEN-normen en voorzien van het CE-logo. Gooi handschoenen na 

gebruik direct weg

 Vervuild textiel wordt op 60 graden gewassen.

 Verwijder bloed met papier schoon water en allesreiniger. Droog vervolgens het 

oppervlak en desinfecteer het met Ctgb toegelaten middel en laat het drogen aan

de lucht.

 Laat een bijtwond goed door bloeden en spoel het met water of fysiologisch zout.

 Desinfecteer de wond met met wond desinfectiemiddel uit de verbandtrommel 

met RVG-nummer en dek het wondje af met een pleister en was de handen.

 Bel direct daarna met een huisarts of GGD voor meer informatie over het risico.

4- Wond verzorging

• Was handen voor en na de wond verzorging.

• Spoele het wondje schoon met water.

• Dep pus of wondvocht met een steriel gaasje.

• Dek het wondje af met een pleister of verband.

C. Handen wassen; voor kinderen en medewerkers

Voor:

 Na het binnenkomen bij Babbeloes

 Het aanraken en bereiden en helpen van eten en flesvoeding

 Het eten of het helpen bij eten

 Wondverzorging

 Voor het aanbrengen van zalf of crème

 (Helpen bij) toiletbezoek

Na:

 Hoesten, niezen en snuiten van de neus (ook bij gebruik van een zakdoek)

 Bezoek aan toilet



 Contact met lichaamsvochten zoals, speeksel, snot, braaksel, ontlasting,         

wondvocht of bloed

 Het verzorgen van een wond

 Bij zichtbaar of voelbare vuile handen

 Buiten spelen

 (Helpen bij ) toiletbezoek (billen afvegen)

 Na verschonen van luiers

 Contact met vuil textiel afval of de afvalbak

 Na aanraking met besmet of rauw materiaal

 na oor- en neuspeuteren ( voor kinderen)

 Na Schoonmaak werkzaamheden

 Het uittrekken van handschoenen

    

Hoe?

 Was je handen met water en vloeibare zeep.

 Verdeel de zeep helemaal over je handen, ook rug van je handen, muis van de    

     duim, vingertoppen en tussen je vingers.

 Was gedurende 20 tellen je handen.

 Spoel zorgvuldig af onder stromend water.

 Droog af met schone handdoek of papieren handdoekjes.

 Bij ieder toilet is een wastafel op kinderhoogte of een opstapje, zodat kinderen   

     zelfstandig hun handen kunnen wassen.

 Bij de wasbak van de kinderen hangt een GGD werkwijze, hoe was je handen

Handdoeken en washandjes

 Handdoeken worden ieder dagdeel en bij zichtbare of voelbare verontreiniging 

vervangen door schone handdoeken.

 Washandjes worden schoon gepakt voor gebruik, voor 1 kind gebruikt en daarna 

in de was gestopt.

 Zakdoeken

 Wij maken alleen gebruik van papieren zakdoeken.

 Zakdoeken worden altijd voor 1 kind gebruikt.

 Zakdoeken worden onmiddellijk na gebruik weggegooid.

Theedoeken en vaatdoekjes



 Theedoeken worden ieder dagdeel en bij zichtbare of voelbare verontreiniging 

vervangen door schone theedoeken.

 Vaatdoekjes worden ieder dagdeel en bij zichtbare of voelbare verontreiniging, 

vervangen door een schoon vaatdoekje.

 Vaatdoekjes worden vervangen na gebruik voor ‘vieze’ klusjes.

 De doeken worden op 60 graden gewassen.

    Kranen

 Kranen worden minimaal dagelijks gereinigd door schoonmaakbedrijf en in ieder 

geval bij zichtbare of voelbare verontreiniging door de leidsters.

Vaatwasser en afwassen

 Week aangekoekte etensresten voor met handwarm water en reinig deze met de 

afwasborstel

 Spoel sponsjes en afwasborstels goed na en vervang deze regelmatig

 Bij machinaal afwassen moet er een goede afstemming van watertemperatuur, 

dosering van reinigings- en glansspoelmiddel en een tijdsduur zijn om een voldoende 

desinfecterend resultaat te verkrijgen (Maak hierbij gebruik van de aanbevelingen in

de gebruiksaanwijzing van de fabrikant).

 Om een maximaal mogelijke microbiologische afdoden te realiseren, moet bij 

voorkeur gebruik worden gemaakt van een programma met een zo hoog mogelijke 

naspoeltemperatuur.

 Controleer na afloop of de machine goed heeft gewassen.

 Haal na het wasprogramma etensrestjes uit de vaatwasser en reinig de filters.

 Vul zo nodig glansspoelmiddel bij en vaatwas zout.

D.

1. Niezen en hoesten

De volgende maatregelen gelden voor pedagogisch medewerkers en moeten ook aan de 

kinderen aangeleerd worden;

 Hoest of nies  in een papieren zakdoek, of aan de binnenkant van de elleboog of 

anders in de mouwen. Leer de kinderen deze techniek ook of laat ze het hoofd weg 

draaien

 Gooi papieren zakdoeken na gebruik meteen weg

 Was de handen zorgvuldig na hoesten, niezen of neus afvegen.

 Voorkom snottebellen door de kinderen op tijd de neus af te laten vegen.

 Overige maatregelen betreffende zieke kinderen staat in het protocol zieke 

kinderen.



2. Extra hygiëne maatregelen bij zieke medewerkers

 Zieke medewerkers blijven thuis.

 Bij lichte aandoeningen, waarbij werkzaamheden mogelijk zijn, worden 

aanvullende hygiënische maatregelen genomen.

 Zieke medewerkers wassen extra vaak hun handen.

 Zieke medewerkers hebben eigen handdoek of gebruiken papieren handdoekjes.

 Zieke medewerkers raadplegen een Arbo arts bij ziekten van besmettelijke aard 

(zie ook handboek medewerkers).

 Medewerkers die ziek terugkomen van vakantie, melden dit bij de direct 

leidinggevende en nemen contact op met huisarts of GGD voor overleg.

 Waar er een epidemie of pandemie uitbreekt zullen wij extra hygiëne 

maatregelen toepassen volgens het protocol van het RIVM en GGD.

3.Thermometers

 Bij kinderopvang Babbeloes werken we met digitale rectale thermometers

 De thermometer wordt voor en na ieder gebruik met alcohol 70% 

gedesinfecteerd.

 Er worden hoesjes gebruikt om te voorkomen dat de thermometer verontreinigd 

raakt.

 De handen wordt na ieder een kindje getemperatuurd te hebben met water en 

zeep gereinigd.

 Het temperaturen gaat volgens de werkwijze temperaturen die in de 

verschoonruimte hangt.

E. Algemene hygiene

In heel KDV Babbeloes zijn de muren tot 1,5 meter hoogte  afneembaar door een 

speciale afstotende en desinfecterende laag op de muur. Schoonmaken gebeurt van hoog

naar laag met een schone doek en een sopje van allesreiniger. In iedere ruimte zijn er 

zeep dispensers en papieren handdoekjes aanwezig, ook op de toiletten bij de kinderen.

1. Hygiëne groepsruimte

 Dagelijks wordt de groepsruimte gereinigd volgens een schoonmaakschema

 Zichtbaar verontreinigde ruimtes worden direct schoongemaakt



 Na iedere maaltijd of activiteit wordt de tafel  en de banken schoongemaakt met

aangemaakte allesreiniger in een spuitflacon en een schone doek.

 Na iedere maaltijd wordt de vloer gewist met nieuwe droge wis doekjes.

 Er wordt niet geveegd in het bijzijn van kinderen.

 Stofzuigen gebeurt savonds door een schoonmaakteam

2. Hygiëne slaapruimte

  De slaapkamer wordt gereinigd volgens het schoonmaakschema.

 1x per 2 weken worden alle bedden verschoond door de huishoudelijke hulp. 

 Alle kinderen hebben hun eigen beddengoed en slaapzak met een bijbehorend 

naamkaartje. De bedjes worden per dag gewisseld en opgemaakt voor aanwezige 

kindjes die dag.

 Tijdens het opmaken van bedden en het opvouwen van wasgoed worden ramen 

wijd opengezet.

3. Hygiëne sanitaire ruimtes

 Dagelijks worden de sanitaire ruimtes gereinigd volgens het schoonmaakschema 

s`avonds geschiedt dit door een schoonmaakbedrijf. 

 In de toiletten voor volwassenen staan containers voor maandverband en tampons

Bij erge verontreiniging  en ongelukjes wordt direct schoongemaakt.

 Luieremmers worden tussen de middag geleegd en aan het einde van de dag. Deze

worden in het fietsen hok in de grijze bak gedeponeerd.

4. Hygiëne keuken

 Dagelijks wordt de keuken gereinigd volgens het schoonmaakschema, en door een 

schoonmaakbedrijf. 

     In iedere keuken of bij ieder keukenblok hangt een formulier controle en       

     schoonmaak keuken, dat na iedere geplande of incidentele schoonmaakactie wordt     

     ingevuld.

 Gebruik een dichte afvalbak

 Voer afval dagelijks af in de ijzeren bak die buiten staat.

 Scheidt waar mogelijk het afval. Papier in de papierbak.

 Vuile was wordt tussen de middag en aan het eind van de dag in de wasmachine 

gestopt om te wassen.

5. Hygiëne overige ruimtes

 Dagelijks worden de overige ruimtes in het gebouw gereinigd volgens het 

schoonmaakschema. 



 De huishoudelijk medewerkster volgt haar eigen schoonmaakschema en s`avonds 

als de kinderen weg zijn werkt een schoonmaakbedrijf binnen Babbeloes voor extra 

hygiene.

F.

1. Baby spelmateriaal

 Baby spelmateriaal wordt dagelijks gereinigd, conform het schoonmaakrooster.

 Spelmateriaal wordt dagelijks gecontroleerd op beschadigingen.

 Speelgoed wordt na vervuiling met bloed, (bloederige) diarree of braaksel 

gedesinfecteerd of weg gegooid.

 Speelgoed wordt gescheiden gehouden van schadelijke stoffen, zoals 

schoonmaakmiddelen.

2. Binnen spelmateriaal

 Wordt wekelijks, twee wekelijks of maandelijks gereinigd conform het 

schoonmaakrooster.

 Binnen spelmateriaal dat met de mond wordt aangeraakt (denk bijvoorbeeld aan 

muziekinstrumenten) worden na gebruik of dagelijks gereinigd.

 Wordt dagelijks gecontroleerd op beschadigingen en zo nodig verwijderd.

 Speelgoed wordt na vervuiling met bloed, (bloederige) diarree of braaksel 

gedesinfecteerd of weg gegooid.

 Speelgoed wordt gescheiden gehouden van schadelijke stoffen, zoals 

schoonmaakmiddelen.

3.Knuffels en verkleedkleren

 Worden maandelijks gewassen op minimaal 40° C, op het langste programma.(zie 

schoonmaakschema)

 Persoonlijke knuffels worden thuis wekelijks gewassen en mogen niet door andere

kinderen gebruikt worden.

 Bij zichtbare of voelbare verontreiniging wordt de knuffel verwijderd en meteen 

gewassen.

 Knuffels worden dagelijks gecontroleerd op beschadigingen.

 Er worden alleen stoffen speelgoed en knuffels aangeschaft die op minimaal 40° 

C gewassen kunnen worden.

 Worden bij zichtbare of voelbare verontreiniging meteen verwijderd en 

gewassen.

G.

  ventileren en luchten: 



We werken volgens het protocol ventileren. Hierin staan alle werkinstructies beschreven

H.

1. Voedselbereiding, bewaren, vervoeren

 Voedsel wordt vervoerd, bewaard en bereid volgens hygiëne code voor kleine 

instellingen.

 Voedselbereiding en verschonen gebeurt op gescheiden plaatsen.

 Etensresten worden afgesloten bewaard.(zo nodig in de koelkast)

 Op elk geopend voedsel waren wordt de datum van opening vermeld.

 Voorbereid (door ouders gemaakt) warm eten van kinderen wordt opgewarmd in 

de magnetron tot minimaal 60 graden en hierna koelen we het terug tot een eetbare 

temperatuur. We gebruiken hiervoor een voedselthermometer. Eten resten die 

overblijven van de warme maaltijd worden na verhitting weg gegooid.

 Ouders plaatsen zelf bereid voedsel in de koelkast op de groep voorzien van naam

en datum.(huisregels ouders KDV) of overhandigen dit aan de leidsters

2. Bekers, borden en bestek

 Iedere persoon heeft tijdens het eten een eigen beker, een eigen bord en eigen 

bestek en eigen slabber om. Slabbers worden eenmalig gebruikt en daarna in de was 

gedeponeerd.

 Borden, bekers en bestek worden na ieder gebruik gereinigd.

 Na elke maaltijd worden gezicht en handen gereinigd met een schone natte 

washand. Voor ieder kind een eigen washand deze worden nadien ook direct in de 

wasmand gedeponeerd

J.

1. Allergieën

 In het binnenmilieu van het gebouw wordt zorgvuldig omgegaan met bekende 

allergenen. Kinderen met (voedsel) allergieën worden genoteerd op het whiteboard 

van zijn of haar stamgroep met de benodigde afspraken. Ouders geven dit aan bij de 

mentor. Ook wordt dit op het intake formulier gevraagd aan ouders. Op Babbeloes 

gaan wij hier zeer zorgvuldig mee om. Mocht een kind een medische handeling moeten



ondergaan doordat het toch een allergische reactie heeft dan treed protocol wet Big

in werking. Ouders worden altijd ingelicht en zo nodig een arts.

2.Insectenbeten

 Bij buiten drinken worden rietjes gebruikt om te voorkomen dat een bij of wesp 

in de mond of keel terecht komt. Kinderen eten drinken minimaal in de buitenruimte.

 In de buitenruimte wordt zoet eten en drinken beperkt er wordt dan water thee 

of melk gebruikt ipv ranja of diksap..

 Steken van bijen of wespen kunnen een allergische reactie tot gevolg hebben. 

Mocht een kind gestoken worden dan dient als volgt gehandeld te worden:

     Verwijder na een bijensteek de angel direct met een pincet. Zuig het gif met een    

     speciaal daarvoor bedoeld spuitje uit het wondje. Een gif uitzuig setje ligt bij de    

     EHBO spullen.

 Koel het wondje om zwelling tegen te gaan. Er kan eventueel zalf op tegen 

insectenbeten.

 Kinderen worden op teken en tekenbeten gecontroleerd als ze rondom struiken 

hebben gespeeld

 Tekenbeten kunnen de ziekte van Lyme veroorzaken.

 Na een tekenbeet moet de teek met een tekenpincet (met draaiende beweging) 

verwijderd worden.

 Zet met stift of balpen een cirkel rond de plaats van de beet, maak een 

aantekening van datum en plaats van de beet in het kind dossier en maak een foto van

de plaats van de beet.

 Informeer ouders bij tekenbeten zodat zij alert zijn op symptomen die wijzen op

de ziekte van Lyme.

 Het eerste symptoom is een rode plek die na een week tot een maand op de 

plaats van de tekenbeet ontstaat.

 In een later stadium gaat de ziekte gepaard met griepachtige verschijnselen.

6. Ruimte met verbrandingsproducten

 Bij kinderopvang Babbeloes geld een rookverbod. 

 Er worden geen wierookstokjes, kaarsen, waxinelichtjes, olie, gel, enz. gebrand.

K.

1. Hygiëne maatregelen bij toedienen medicijnen en verrichten van medische 

handelingen:



 Zie protocol medicijnverstrekking , wet BIG en protocol zieke kinderen

M.

   Giftige stoffen

 In ruimtes met kinderen wordt geen wasbenzine, terpentine, verfafbijtmiddelen 

of andere chemicaliën met oplosmiddelen gebruikt.

 Na verfwerkzaamheden (op waterbasis) wordt extra gelucht tot de verflucht 

verdwenen is.

 Verfwerkzaamheden of andere gevaarlijke werkzaamheden vinden plaats wanneer

er geen kinderen binnen zijn bij Babbeloes.

 Er worden geen sterk geurende producten gebruikt.

 Tijdens knutselen wordt er alleen lijm op waterbasis gebruikt.

  Giftige schoonmaakmiddelen worden op de groepen hoog bewaard waar kinderen 

niet bij kunnen komen. Ook in een afgesloten voorraadkast worden 

schoonmaakmiddelen bewaard. Voorraad schoonmaakmiddelen die worden gebruikt 

door het schoonmaakbedrijf staan in afgesloten ruimte waarin hun schoonmaakkar 

ook staat.

 Verwijder geen etiketten van schoonmaakmiddelen

N    Vergiftiging

 Bel bij vergiftiging of vermoeden van vegriftiging meteen 112

O  Uitbraak  ziekten

Waar er sprake is van een pandemie of epidemie zullen wij nauw in contact staat met de 

Ggd en het rivm. In overleg met hen zullen wij de stappen ondernemen die zij adviseren. 

Verder zullen we volgens dit hygiene protocol blijven werken en protocol zieke kinderen. 

Weliswaar blijven we extra alert op verspreiding van bepaalde ziekten die heersen  zoals

dit jaar 2020 het Corona virus actief is. De leidsters en de kinderen zullen extra de 

handen wassen en de deurklinken zullen extra gedesinfecteerd worden. Ouders zullen in 

zo`n periode eerder gecontacteerd worden wanneer hun kind lichte verhoging heeft. 

Tevens wordt er tijdig contact gelegd wanneer het kind  ziekteverschijnselen passend 

bij het pandemie of epidemie laat zien , zijn om hun kind op te halen. Er wordt waar 

nodig een mail verstuurd  met info betreffende de virus/ziekte en handelingen en 

wanneer kinderen en/of ouders niet kunnen komen bij Babbeloes.. Ouders worden 



verzocht telefonisch te melden op de groep of hun kind ziek is en of ze in contact zijn 

geweest met andere zieken . Wij verzoeken om geen zetpil te geven voor een reëel 

beeld van het ziekteverloop van het kind. Tijdens een pandemie of epidemie zullen er 

verschillende aanpassingen gedaan moeten worden en hiervan zal altijd een tijdelijk 

protocol gemaakt worden. Deze wordt de ouders per mail toegezonden en tevens staat 

dit op de website onder het kopje nieuws.

P: Desinfecteren:

 Er worden alleen desinfectiemiddelen gebruikt die zijn toegelaten door het Ctgb.

 Desinfectie wordt alleen gebruikt na overleg met de GGD als er een ziekte 

heerst.

 Desinfecteer alleen als er eerst is schoongemaakt ,deinfecterende middelen 

werken namelijk onvoldoende als iets nog vuil is.

 Laat wat gedesinfecteerd is goed drogen aan lucht.

 Draag bij het desinfecteren altijd handschoenen van nitril of latex die aan de nen

normen voldoen. Was na afloop de handen.

jaarlijks:

Het protocol, de werkinstructie en de formulieren worden geëvalueerd

* Waar bepaalde hygiënische handelingen niet worden beschreven komt dit doordat 
het in andere protocollen en de bijbehorende werkinstructie al beschreven is.
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