Allergieën Beleid
Het is niet haalbaar om bij ons een allergie vrije ruimte te creëren omdat we vaak in de
natuur zullen zijn. Dus planten met stuifmeel, sterk ruikende bloemen, wespen en andere
dieren zullen in onze omgeving zijn.
Natuurlijk nemen we wel bewuste keuzes om te kans op een aanval te minimaliseren door
bijvoorbeeld ; dieren worden alleen toegelaten als uit een inventarisatie blijkt dat er geen
kinderen zijn met een allergie voor huisdieren.
Bij buiten drinken worden rietjes gebruikt om te voorkomen dat een bij of wesp in de mond of keel
terecht komt. We nemen pakjes drinken mee of literflessen waarbij de kinderen ieder een eigen
rietje heeft en omstebeurt uit de fles kunnen drinken.
We vragen bij aanname van een kind altijd of het kind allergisch is voor bovenstaande producten.
Per maand zullen we een inventarisatie doen waar de kinderen allergische voor zijn en schrijven dit
op de bijzonderheden lijst in de groepsmap. We doen dit per maand omdat de natuur constant
verschilt welke plantensoorten aanwezig zullen zijn in ons speelgebied.
En kunnen we rekening houden met het nieuwe activiteitenprogramma.
Wanneer er bekend is dat een kind allergische is voor een bepaald product en we hebben het
product in gezien in de natuur zullen we het activiteiten aanbod aanpassen zodat het betreffende
kind niet mee hoeft om het leuk te hebben op de middag. Verder zullen we op www.allegieplein.nl
zullen we ook informatie opzoeken hoe we het beste met de allergie kunnen omgaan.
Onze medewerkers hebben een cursus gedaan in het gebruik van een epi-pen.
Deze cursus word jaarlijks gegeven zodat de medewerkers bekend blijven met de behandelwijze.
Wanneer een kind een epi-pen nodig heeft zorgen we samen met de ouders dat wij een pen en een
alarmkaart van het kind op de locatie en in de buitenrugzak hebben zitten. Op de alarmkaart staat
beschreven welke uitwerkingen er kunnen op treden als het kind in contact is geweest met het
product waar hij allergische voor is. In de groepsmap zit de alarmkaart van het kind bij de
bijzonderhedenlijst zodat alle gegevens en noodnummers ook op de groep snel te pakken zijn.
Wij zijn verantwoordelijk om te zorgen dat er te allen tijde een pen in de buurt van het kind is.
Het kind moet zorgeloos kunnen spelen.
Als het kind 1 van de uitwerkingen krijgt van zijn allergie, gaat het kind direct terug naar de locatie.
En word er gehandeld volgens zijn eigen alarmkaart. Er wordt contact opgenomen met ouders.
Een epi-pen kan bij twijfel beter wel dan niet gegeven worden. De inhoud van de epi-pen is niet
schadelijk voor het kind als het achteraf blijkt dat het toch niet nodig was.
Onze doelgroep is oud genoeg om zelf goed te handelen bij een allergie maar de
verantwoordelijkheid van handelen blijft altijd bij ons.
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Ehbo richtlijnen.
Al onze medewerkers zijn in bezit van hun kinderehbo en bhv certificaat.
Beide worden jaarlijks herhaald. En de cursus allergieën word ook jaarlijks
gevolgd.
 Wondjes afdekken met waterafstotende pleister
 Pleisters, verband word regelmatig verwisseld of wanneer het doordrenkt of nat is geworden
 Bij blootstelling aan pus of wondvocht;
Handen wassen voor en na het verzorgen van de wand.
Bij gebrek aan water gebruik desinfecterende handgel
 Omgang koortslip en andere besmettelijke aandoeningen;
Bij het constateren van een besmettelijke aandoening gaan we uit van de handelswijze van de ggd.
Bij directe besmetting word er contact opgenomen met directie.
Kind een eigen beker geven en opletten dat deze beker niet door ander gebruikt wordt.
Kind mag niet zoenen ivm besmettingsgevaar.
Pus evt wegvegen met een schoon wattenstaafje en afdekken indien mogelijk.
Directie neemt contact op met ouders.
 Let op bij het aanbrengen van zalf dat je vooraf je handen desinfecteert.
Gebruik een spatel om de zalf uit de pot te halen.
Kinderen met wondjes of blaasjes die krabben, extra aandacht besteden aan handhygiëne
Om evt besmetting te voorkomen
Gebruik bij voorkeur zalf uit potjes of tube.
 Hoesten
-draag zorg voor een goede hoest hygiëne en attendeer kinderen hierop.
Draai je hoofd weg als je hoest
Hou je hand voor je hand, of hoest in je elleboog of zakdoek.


Bij bijtincidenten (van dieren) waarbij bloed vrijkomt in het noodzakelijk dat er binnen 24 uur
contact wordt op genomen met huisarts. Ten alle tijden overdracht doen naar ouders.



Bij wateractiviteiten achterwacht Sjon staring benaderen om aanwezig te zijn i.v.m. zijn
diploma’s redden zwemmen. Kinderen zonder diploma mogen geen deelnemen aan de
wateractiviteiten in of rond de sloot.



Splinter te allen tijde verwijderen om infectie te verkomen.
Leer kinderen om ook te komen melden dat ze een splinter hebben (ook al vinden zij dat het
niet erg is)
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Behandelplan bij inname giftige stoffen.
Klachten en symptomen
De symptomen van vergiftiging verschillen per stof. Bij vergiftiging met
medicijnen, alcohol, tabak, planten en bessen kunnen de volgende
verschijnselen optreden:



bewusteloosheid
plotseling ziek -zijn

Vergiftiging met schoonmaakmiddelen, zoals ontkalkings- en bleekmiddelen kan de volgende klachten
geven:





rode huid
moeite met ademhalen en slikken
hevige pijn
brandwondjes blaren op de lippen en in de mond;
-soms bloed uit de mond

Bij vergiftiging met wasmiddelen (poeder en vloeibaar), wasverzachter en afwasmiddel kunnen de
volgende verschijnselen optreden:




pijn in maag en darmen
moeite met ademhalen
blaren op de lippen en in de mond

Eerste hulp bij vergiftiging
Bel meteen de huisarts, Kring-apotheek of 112 wanneer u vermoedt dat uw kind een giftige stof
heeft binnengekregen. De behandeling van een vergiftiging is afhankelijk van het materiaal dat
het kind heeft ingenomen. Probeer er dus direct achter te komen waarmee het kind is
vergiftigd. Laat de hulpverlener de verpakking zien en vertel hoeveel ervan is ingenomen.

In de meeste gevallen is water drinken met norit de beste methode soms braken maar dat hangt
weer af van de bijtende stof.
Is het kind suf, bewusteloos of kan het niet zelfstandig drinken? Geef het kind dan geen drinken en
laat het niet braken. Er is dan namelijk kans op verstikking.
Leg het kind op de zij en bel onmiddellijk professionele hulpverlening.
Wanneer een kind met medicijnen, alcohol, tabak of gifplanten is vergiftigd, moeten ten eerste de
resten uit de mond verwijderd worden. Laat het kind daarna overgeven. Steek hiervoor een vinger in
zijn keel. Als het kind heeft overgegeven, moet het daarna veel water drinken.

Het is heel belangrijk dat een kind bij vergiftigingen met reinigings-, ontkalkings- of bleekmiddelen niet
overgeeft.
Deze stoffen kunnen op de ‘terugweg’ namelijk net zo veel schade aanrichten, als bij het doorslikken.
Het beste is om het kind slokjes water of melk te geven. Als de giftige stof op het gezicht, handen of in
de ogen is gekomen, moet dat weggespoeld worden met schoon leidingwater.
Bij een vergiftiging met waspoeder of afwasmiddel moet een kind een ‘ontschuimend’ middel innemen.
Geef iets vets, bijvoorbeeld: koffieroom, klontje boter, slagroom, mayonaise of volle melk. Dit voorkomt
schuimvorming.
Niet laten braken, want dat kan de situatie verergeren . ( bijlage meest voorkomende giftige stoffen)
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Bijlage Meest voorkomende giftige stoffen
Afwasmiddel en allesreiniger> niet laten braken koffieroom of boter geven om schuimen te
voorkomen
Walsmachine wasmiddel> niet laten braken, water laten drinken
Azijn niet laten braken water laten drinken
Bestrijdingsmiddelen> laten braken, water laten drinken en norit toe dienen
Buxusstruik> niet laten braken water laten drinken
Cloorwater >niet laten braken water laten drinken
Citronella olie> niet laten braken vloeibare paraffine geven
Dettol >niet laten drinken, water laten drinken en norit toedienen
Eik, beuk rododendron en verwanten, sparren> laten braken, water drinken en norit toe
dienen
Hulst> laten drinken, water laten drinken en norit toedienen
Kerstboom, Mistletoe> laten braken, water drinken norit toedienen
Muizengif, rattenverdelgers> laten braken, water laten drinken en norit toe dienen
Plantenmest >niet laten braken water drinken
Ruitenreiniger> Niet braken water drinken
WC- blokken> laten braken, water drinken en norit toe dienen
WC-reinigers >niet laten braken, water laten drinken
Zoutzuur of ander zuren> niet laten braken melk of andere soja
oplossing laten drinken om schuimen tegen te gaan
Wasbenzine,terpentine, thinner >niet braken, vloeibaar paraffine ingeven
Antivries> laten braken en norit toe dienen
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