1.3 VEILIGHEIDSEISEN WONING EN BUITENRUIMTE
De gastouder draagt zorg voor een veilige, hygiënische en gezonde opvangomgeving
Het huis waarin de verzorging en begeleiding plaatsvindt, is zodanig ingericht dat er voldoende
ruimte en rust is voor slapen, verschonen, eten en spelen van kinderen. De ruimte waar de
kinderen verblijven, ook de buitenruimte, moet voldoen aan de gangbare normen van hygiëne en
veiligheid.
Ieder kind moet een eigen bed ter beschikking hebben, dat aan zijn lichamelijke situatie voldoet
(b.v. grootte, warme deken). Slaap- en activiteitruimte moeten van elkaar gescheiden zijn en
geschikt zijn voor het doeleinde van de ruimte (b.v. ventilatie, rust, licht, verwarming, geen ander
gebruik tijdens kinderopvang-uren, opgeruimd, geen voorwerpen, meubels of ander objecten die
gevaarlijk voor kinderen kunnen zijn aangepast aan het doel volgens gangbare normen en in
afstemming met de vraagouders).
Er moeten geschikte tafel(s) en stoelen ter beschikking staan voor de verschillende activiteiten
van de kinderen (spelen, eten, lezen, rust nemen). Wasgelegenheid en toilet moet aan de leeftijd
en lichamelijke situatie van de kinderen aangepast zijn. In ieder geval moeten de kinderen geen
gevaarlijke handelingen kunnen uitvoeren en gevaarlijke stoffen en objecten kunnen bereiken (of
met opzet of uit vergissing), ook niet als de gastouder ervan uitgaat dat continue toezicht wordt
gehouden.
Daarnaast heeft het gastkind recht op voldoende en verantwoorde voeding en drinken, rust,
lichamelijke verschoning, beweging en frisse lucht.
Een kind voelt zich prettig en veilig, wanneer ritme en gewoonten in de verzorging thuis en bij de
gastouders goed op elkaar zijn afgestemd.
Vraagouders en gastouders maken daarom afspraken met elkaar over allerlei onderdelen van de
verzorging, zoals:










Veilig Slapen
Waar, wanneer, ieder kind zijn eigen geschikte bed en eventueel inbakeren.
Ziekte
Wat te doen als het kind ziek wordt, en het invullen van het verklaringsformulier voor het
gebruik van geneesmiddelen.
Veilig vervoer van de kinderen vastleggen.
Verklaring melding ongevallen.
Verklaring achterwacht vastleggen bij de opvang van 3 of meer kinderen.
Voeding
Hoe vaak, welke voeding?
Zindelijkheid
Hoe vaak verschonen, wanneer begint de zindelijkheidstraining?
Hygiëne
Bijvoorbeeld: handen wassen, speelgoed schoon houden, vermijden contact met
ontlasting/urine, afdekken blaasjes/wondjes, gebruiken schoon washandje, gepaste en
reservekleding, neus snuiten, tanden poetsen.

Samengevat in gedrag van de gastouders:


Maken aan het begin duidelijke afspraken over de hierboven genoemde punten.
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De vraagouders onmiddellijk informeren indien een kind afwijkend gedrag vertoond of
ander aanwijzingen zijn voor ziektes.
Voldoen aan specifieke eisen aan zorg en begeleiding in afspraak met ouders. Bijvoorbeeld
om medische redenen, indien deze tot normale zorg- en begeleidingstaken toegerekend
kunnen worden. Speciale medische hulp en begeleiding kunnen gastouders niet standaard
geven. Onder voorwaarden is ook opvang van kinderen met handicap mogelijk.
Laten huisdieren slechts in de omgeving van de gastkinderen toe indien de ouders
toestemming hebben gegeven.
Laten kinderen niet alleen met huisdieren.
Laten zich 1 keer per jaar door G4 controleren op het houden aan de regels voor
veiligheid, gezondheid en hygiëne (ri.), met tussentijds een huisbezoek en evaluatie.

UITBREIDING BUITENRUIMTE
o
o

www.keurmerk.nl , Alles over kinderen
www.veiligheid.nl
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RICHTLIJNEN VOOR HET HANGEN VAN ROOKMELDERS
Waar moet de rookmelder hangen?
 In elke “verkeersruimte” moet een rookmelder worden aangebracht.
Verkeersruimten zijn de gangen en de overloop, maar als je vanuit bv
een slaapkamer eerst door de woonkamer moet om buiten te komen, dan
wordt de woonkamer ook gezien als een verkeersruimte en moet er daar ook
eentje aangebracht worden. Of men moet vanuit de keuken, door een
bijkeuken om buiten te komen, dan is die bijkeuken ook een verkeersruimte.
 Indien een ruimte uit meerdere verdiepingen of bouwlagen bestaat, dan moet
op iedere verdieping of bouwlaag tenminste één rookmelder worden
aangebracht.
 Indien de rookmelder op het plafond en in de nabijheid van een wand wordt
aangebracht, dan moet de vrije afstand tussen de rookmelder en de wand
tenminste 50 cm bedragen. Alleen wanneer de rookmelder wordt aangebracht
in een ruimte die smaller is dan 1 m mag de afstand tot de wanden kleiner zijn
dan 50 cm, maar deze moet in elk geval groter zijn dan 10 cm
 Indien zich aan het plafond obstakels (zoals balken) bevinden die meer dan 15 cm
onder het plafond of bevestigingsvlak van de rookmelder uitsteken, dan
moeten deze obstakels als “wanden“ worden beschouwd.
 Plaats rookmelders altijd aan het plafond en in het midden van de
“verkeersruimte”. De afstand tot een rechte verticale wand is minimaal 50 cm.
Bij schuine daken moet de rookmelder minimaal 90 cm vanaf het hoogste punt
geplaatst worden. En, als het echt niet anders kan, mag een rookmelder op de
muur worden gemonteerd. De afstand tot het plafond is in dat geval tussen de
15 en 30 cm.
 Het aantal rookmelders dat moet worden geïnstalleerd is afhankelijk van de
lengte van de vluchtweg. Is deze korter dan 15 m dan moet in de ruimten
waardoor een verkeersroute loopt en in verblijfsruimten waardoor een
vluchtweg loopt een rookmelder zijn aangebracht. Is de langste vluchtweg
langer dan 15 m dan moet in elke ruimte een rookmelder geplaatst
worden, toilet en badkamer uitgezonderd.
Waar mag de rookmelder niet hangen?
 Rookmelders mogen niet worden gesitueerd op locaties waar luchtstromingen
kunnen voorkomen van meer dan 1.0 m/s (zoals in de directe nabijheid van
een ventilatie- of luchtverwarmingsrooster, raam of deur)
 Rookmelders mogen niet worden gesitueerd op locaties waar (water)damp kan
ontstaan en/of een verhoogde luchtvochtigheid gedurende een langere tijd
aanwezig kan zijn (zoals in de directe nabijheid van een douche, badkamer of
keuken bij een kooktoestel)
 Rookmelders mogen niet worden gesitueerd tegen een plafond dat
onvoldoende is geïsoleerd en dat aan de bovenkant aan de buitenlucht is
blootgesteld.
 Rookmelders mogen niet worden gesitueerd op locaties waar de plaatselijke
temperatuur buiten de specificaties kan vallen zoals opgegeven door de
fabrikant op de gebruiksaanwijzing.
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