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1 Gezondheidsrisico’s door overdracht van ziektekiemen  

RISICO  KANS DAT DE SITUATIE ZICH 

VOORDOET 

actie 

nodig  
 uitgesloten klein groot 

1 Kind komt via ongewassen handen van groepsleiding in 

contact met ziektekiemen 
  

2 Kind komt via onzorgvuldig gewassen handen van 

groepsleiding in contact met ziektekiemen   

3 Kind komt in contact met ziektekiemen van zieke 

groepsleiding 
  

4 Kind komt in contact met pus of vocht uit blaasjes/wondjes 

van ander kind   

5 Kind komt in contact met ziektekiemen door aanhoesten of 

niezen door groepsleiding   

6 Kind komt in contact met ziektekiemen door aanhoesten of 

niezen door ander kind   

7 Kind komt via snot van ander kind in contact met 

ziektekiemen 
  

8 Kind komt door gezamenlijk gebruik van zakdoek in 

contact met ziektekiemen   

9 Kind komt via spuugdoekje of slab van ander kind in 

contact met ziektekiemen   

10 Kind komt via washandje waarmee handen of monden van 

meerdere kinderen ‘gewassen’ worden in contact met 

ziektekiemen 
  

11 Kind raakt besmet met ziektekiemen via ander 

kind dat met ongewassen handen van toilet komt    

12 Kind raakt besmet met ziektekiemen via ander 

kind dat met onzorgvuldig gewassen handen van 

toilet komt  
  

13 Kind komt door gebruik van grote closetpot in 

contact met ontlasting/urine   

14 Kind komt door aanraken vuil potje in contact met 

ontlasting/urine 
  

15 Kind komt door aanraken vuile luier in contact met 

ontlasting/urine 
  

16 Kind komt door verontreinigde 

verschoontafel/aankleedkussen in contact met 

ontlasting/urine 
  

17 Kind komt door on(zorgvuldig)gewassen handen 

groepsleiding in contact met ontlasting/urine   

18 Kind komt via het afdrogen van handen aan een vuile 

handdoek  of gebruik vuile kraan in contact met 

ziektekiemen 

  

19 Kind komt via speelgoed dat wordt meegenomen 

naar het toilet in contact met ziektekiemen 
  

20 Kind komt door poetsen met zichtbaar vuile tandenborstel 

in contact met ziektekiemen   

21 Kind komt door gebruik andermans tandenborstel in 

contact met ziektekiemen of bloed 
  

22 Kind komt via onhygiënisch opgeborgen tandenborstel in 

contact met ziektekiemen of bloed 
  

23 Kind krijgt door het eten van onhygiënisch bereid voedsel 

ziektekiemen binnen 
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RISICO  KANS DAT DE SITUATIE ZICH 

VOORDOET 

actie 

nodig  
 uitgesloten klein groot 

24 Kind krijgt gifstoffen of ziektekiemen binnen door het eten 

van bedorven voeding   
 

25 Baby krijgt door ongekoeld meegebrachte borstvoeding 

ziektekiemen binnen Niet van toepassing  

26 Baby krijgt ziektekiemen binnen door meegebrachte 

(thuis) bereide poedermelk Niet van toepassing  

27 Baby krijgt ziektekiemen binnen via onhygiënisch bereide 

flesvoeding 
Niet van toepassing  

28 Kind krijgt ziektekiemen binnen via onzorgvuldig 

gereinigde fles/speen Niet van toepassing  

29 Kind krijgt door gebruik andermans drinkbeker, fles of 

bestek ziektekiemen binnen    

30 Kind komt door aanraken afval in contact met 

ziektekiemen 
  

31 Kind komt via vuile vaatdoek in contact met ziektekiemen 
  

32 Kind krijgt door gebruik vuile of andermans fopspeen 

ziektekiemen binnen   

33 Kind komt door gezamenlijk gebruik van het 

beddengoed in contact met ziektekiemen Niet van toepassing  

34 Kind komt via vuil speelgoed in contact met ziektekiemen 
  

35 Kind komt via vuile verkleedkleren in contact met 

ziektekiemen 
  

36 Kind komt via onzorgvuldig of niet gewassen stoffen 

speelgoed / knuffels in contact met ziektekiemen   

37 Kind komt via met ontlasting vervuild zwemwater in 

contact met ziektekiemen Niet van toepassing  

38 Kind komt door zichtbaar vervuild zwemwater in 

contact met ziektekiemen Niet van toepassing  

39 Kind krijgt ziektekiemen binnen doordat 

waterspeelgoed aanzet tot het drinken van zwemwater Niet van toepassing  

40 Kind komt door eten, drinken /snoepen in het zwembadje 

in contact met ziektekiemen  Niet van toepassing  

41 Kind komt via (uitwerpselen van) ongedierte in 

contact met ziektekiemen   

42 Kind komt door bijten of krabben dier in contact met 

ziektekiemen 
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2 Gezondheidsrisico’s als gevolg van het binnenmilieu   

RISICO  KANS DAT DE SITUATIE ZICH 

VOORDOET 

actie nodig  
 uitgesloten klein groot 

43 Kind verblijft in een ruimte die bedompt ruikt 
  

44 Kind verblijft in een te koude ruimte 
  

45 Kind verblijft in een te warme ruimte 
  

46 Kind verblijft in een muf ruikende, vochtige ruimte 
  

47 Kind verblijft in een te droge ruimte 
  

48 Kind komt in aanraking met allergenen via 

stoffering van verblijfsruimtes   

49 Kind verblijft in een ruimte met rook 
  

50 Kind verblijft in een stoffige ruimte 
  

51 Kind wordt blootgesteld aan vluchtige stoffen door het 

gebruik van spuitbussen, lijm of terpentine   

52 Kind wordt blootgesteld aan gassen uit (open) 

verbrandingstoestellen   

53 Kind verblijft in een ruimte met asbest 
  

54 Kind krijgt schadelijke stoffen binnen via 

ventilatievoorziening 
  

55 Kind wordt blootgesteld aan lawaai 
  

56 Kind drinkt water uit loden leiding  
  

57 Kind verblijft in een ruimte met huisdieren die een allergie 

kunnen oproepen    

58 Kind verblijft in een ruimte met planten die een allergie 

kunnen oproepen   

59 Kind verblijft in een vervuilde ruimte doordat schoonmaak 

ontoereikend is   

60 Kind verblijft in een ruimte tijdens 

schoonmaakwerkzaamheden 
  

61 Kind komt in contact met allergenen via het beddengoed Niet vam toepassing  

62 Kind komt in contact met allergenen of huisstofmijten via 

verkleedkleren   

63 Kind komt in contact met allergenen of huisstofmijten via 

knuffels   
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3  Gezondheidsrisico’s als gevolg van het buitenmilieu  

 

4 Gezondheidsrisico’s ten gevolge van (het uitblijven van) medisch handelen    

  

RISICO  KANS DAT DE SITUATIE ZICH 

VOORDOET 

actie nodig  
 uitgesloten klein groot 

 
  

64 Kind wordt blootgesteld aan stuifmeel van gras, onkruid of 

bomen die een allergie kunnen oproepen  
 

65 Kind komt via in zandbak aanwezige ontlasting (hond/kat) 

in contact met ziektekiemen   

66 Kind wordt gebeten door een teek  
  

67 Kind wordt gestoken door bij of wesp 
  

68 Kind krijgt zonnesteek 
  

69 Kind droogt uit 
  

70 Kind verbrandt door zon 
  

71 Kind raakt onderkoeld 
  

72 Kind komt in contact met bestrijdingsmiddelen 
  

73 Kind wordt blootgesteld aan chemisch vervuilde grond  
  

74 Kind wordt blootgesteld aan verontreinigde buitenlucht 
  

RISICO  KANS DAT DE SITUATIE ZICH VOORDOET 

actie nodig  
 uitgesloten klein groot 

75 Kind krijgt medicatie verkeerd toegediend    

76 Kind krijgt bedorven medicament toegediend   

77 Kind krijgt paracetamol zonder diagnose 
  

78 Kind wordt niet of onjuist medisch behandeld door 

onvolledige of onjuiste medische dossiers 
  

79 Kind wordt ondeskundig medisch behandeld door 

personeel 
  

80 Kind komt via koortsthermometer in contact met 

ziektekiemen 
  

81 Kind komt in contact met ziektekiemen via zalf of crème 
  

82 Kind komt door onhygiënische wondverzorging in 

contact met andermans bloed of wondvocht 
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