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Met onze BSO van de Koningsbeer zijn we gevestigd in de blokhut die op het terrein ligt van
manege het Zandeind. Het is van belang voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen
om duidelijke afspraken te handteren. Dit geldt zowel voor de ouders, de kinderen, de
leidsters en het personeel van de manege. Dit protocol is dan ook een toevoeging aan onze
geldende huisregels. Alle ouders krijgen dit document gelinkt aan Bitcare, zodat ze het altijd
na kunnen lezen. Eventuele wijzigingen van dit document worden per mail of via de
nieuwsbrief kenbaar gemaakt. Naast dit document werken we ook met pictogrammen op de
groep met regels voor de kinderen. Denk hierbij o.a. aan normen en waarden, maar ook
afspraken omtrent het betreden van de keuken bij de BSO (actieplan, Marlieke en Paul)
Het is natuurlijk best spannend, een BSO naast een manege. Dat brengt nieuwsgierigheid
met zich mee bij de kinderen. Een grote tractor, paarden, een heftruck. Er zijn ook risico’s en
daarom willen wij middels dit protocol en duidelijke afspraken de risico’s zo klein mogelijk
maken.
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Het personeel van het Zandeind rijdt alleen met de tractor als alle kinderen op school
zitten. Tussen 8.30 en 15.00 uur. Op vakantie dagen in overleg. Is het buiten deze
tijden een keer echt nodig, dan komt het personeel van het Zandeind dit melden aan
de leiding van de BSO zodat wij een extra oog in het zeil kunnen houden dat kinderen
uit enthousiasme bijvoorbeeld niet over de hekken gaan klimmen om te kijken.
De mesthoop is omringt door een muurtje, de opening is vanuit de BSO niet
zichtbaar. We maken met de kinderen een duidelijke afspraak dat het niet de
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bedoeling is om op deze berg te gaan spelen. De kinderen blijven altijd binnen de
hekken van de BSO.
In principe staat de manege los van de Koningsbeer. We kunnen wel in overleg met
ouders/medewerkers van de manege met bijvoorbeeld slecht weer een activiteit
aanbieden in de kantine van de manege, of door bijvoorbeeld kleine pony’s te aaien
of borstelen. Deze extra activiteiten gebeuren alleen onder toezicht van leiding van
de BSO en een personeelslid van de manege.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor reacties op allergieën omtrent de manege (denk
bijvoorbeeld aan hooi/stro) Indien kinderen hier last van hebben dienen ouders dit
schriftelijk kenbaar te maken bij de BSO zodat wij hier zoveel mogelijk rekening mee
kunnen houden.
Kinderen mogen niet met sandalen of slippers bij de dieren komen. Het is daarom
raadzaam altijd een paar extra schoenen of regenlaarzen mee te nemen of met een
naam erop achter te laten bij de BSO.
Op de hekken rondom de speelplaats van de BSO wordt niet geklommen.
Het hek wordt altijd gesloten.
Gaat er bij het voetballen een bal over het hek naar de paarden, dan mogen kinderen
nooit zelfstandig de bal gaan halen.
Na het buitenspelen of aanraken van de dieren wassen wij altijd zorgvuldig onze
handen met water en zeep. In het protocol Veiligheid en Gezondheid staat de
omgang met Hygiëne uitgebreid beschreven.
In de BSO is een keuken aanwezig. Kinderen t/m 6 jaar mogen deze alleen betreden
onder begeleiding van de leiding van de BSO. Oudere kinderen mogen ook niet
zelfstandig gebruik maken van bijvoorbeeld het gasfornuis. We spreken duidelijk met
de kinderen af dat daar niemand aan mag komen.
De blokhut is een multifunctionele ruimte, indien de manege de blokhut in het
weekend verhuurt aan derden, wordt er grondig schoongemaakt zodat wij maandag
weer kunnen starten in een schone omgeving zoals wij hem op vrijdag hebben achter
gelaten. De spullen van de BSO liggen in een afgesloten kast zodat onbevoegde hier
niet bij kunnen.
De opslagcontainer is naast de blokhut van de BSO. Kinderen mogen hier niet
zelfstandig naartoe. We bekijken of we een schuurtje aan de achterzijde van het
pand kunnen plaatsen, zodat kinderen zelf bij de materialen kunnen.
Op de kleine weide achter de speelplaats kan het voorkomen dat er kleine pony’s
lopen. Dit zijn kindvriendelijke pony’s. Dit neemt niet weg dat er geen gevaar kan zijn.
Kinderen mogen naar de dieren kijken, maar niet met armen, hoofd of benen door
het hekwerk gaan hangen om de dieren te aaien. Dit mag enkel onder toezicht van
een medewerker van de manege. Ondanks voorzorgsmaatregelen kan het zijn dat
iemand een verwonding oploopt. Behalve het risico op een infectie zijn er ook andere
risico’s als kinderen rechtstreeks bij de dieren kunnen komen. Dit geldt natuurlijk niet
alleen voor de paarden van de manege, maar ook door bijvoorbeeld een kat die daar
rond kan lopen.

Wat is een bijt of krab wond?
Je bent gebeten of gekrapt door een hond, kat, paard, konijn, of een ander dier. We noemen
het een bijtwond als de beet echt door de huid heen gaat.
Wat zijn de verschijnselen van een bijtwond?
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Soms zit er een blauwe of rode plek.
De huid is geschaafd, opengescheurd of doorgeprikt.
Vaak hebben de punten van de tanden kleine gaatjes in de huid gemaakt.
Een bijtwond kan flink bloeden en pijn doen. Soms is ook een pees, gewricht, zenuw
of bot beschadigt.
Hoe ontstaat een bijtwond?
Dieren die zich bedreigd voelen gaan vluchten of aanvallen. Kunnen ze niet weg, dan bijten
ze.
Eerste hulp bij een bijtwond
Spoel de bijtwond goed uit onder de kraan met lauw water. Dek een grote wond na het
uitwassen af. Bijvoorbeeld met een schoon verband of een schone doek. Neem daarna
contact op met uw huisarts. Gebruik als je naar de huisarts gaat GEEN zeep, dettol of andere
desinfectie middelen. Dit kan het onderzoek belemmeren.
Uw huisarts hecht een bijtwond meestal niet. In de wond kunnen bacteriën zitten van het
dier dat gebeten heeft. Door de wond te hechten kunnen die bacteriën niet meer naar
buiten. De kans op een ontsteking is dan groter. Daarom laten we ook grotere bijtwonden
meestal open. Bij beschadiging van een pees, gewricht, zenuw of bot stuurt de huisarts je
door naar de chirurg in het ziekenhuis.
Medicijnen bij een bijtwond
Tetanusinjectie:
Bij elke bijtwond is er kans op een infectie met tetanus.
Tetanus is een infectieziekte die zeer ernstig kan zijn. Gelukkig komt tetanus in Nederland
bijna nooit voor. De meeste mensen in Nederland zijn tegen tetanus ingeënt (vaccinatie).
Kinderen in Nederland worden door het consultatiebureau ingeënt op de leeftijd van 6-9
weken, 3, 4 en 11 maanden, en bij 4 en 9 jaar. Na die laatste inenting houdt de bescherming
10 jaar aan. Kinderen zijn zo vanaf 4 maanden tot ongeveer hun 19e jaar beschermd tegen
tetanus. Na die tijd is een nieuwe inenting nodig, als zij extra kans lopen op een infectie met
tetanus bijvoorbeeld door een bijtwond.
Bent je nooit ingeënt? Dan is het beleid dat de kinderen niet bij de Koningsbeer mogen
komen. Indien je niet de volledige inentingen hebt gehad, dienen ouders een formulier te
ondertekenen dat zij de kinderen op eigen verantwoordelijkheid plaatsen bij de BSO van de
Koningsbeer.
Antibiotica:
In sommige gevallen krijg je antibiotica om de kans op een infectie te verminderen.
Bijvoorbeeld:
- bij een mensenbeet, paarden, honden of kattenbeet;
- bij bijtwonden aan hand, pols, been of voet;
- bij diepe ‘tandprikbeten’ die je moeilijk kunt uitspoelen en die weinig bloeden;
- bij bijtwonden met rafelige en gekneusde wondranden (paardenbeet/koeienbeet);
- als je weerstand verminderd is;
- als je een bepaalde chronische aandoening hebt, zoals diabetes mellitus.
Neem na een bijtwond altijd zo snel mogelijk, bij voorkeur direct na de gebeurtenis
telefonisch contact op met huisartsenpraktijk van het kind. Het kan zijn dat er een
tetanusinjectie of antibiotica nodig is.
Bij de BSO kunnen we ook te maken hebben met overlast van ongedierte. Denk hierbij o.a.
aan muizen, ratten en vliegen. Hierover hebben wij de volgende afspraken.
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Er hangt in de keuken een blauwe vliegenlamp
In de zomer hangen wij een hor gordijn voor de ingang van de blokhut.
We hebben voldoende vliegenmeppers op de locatie.
We maken geen gebruik van vliegen strips, dit vanwege de hygiëne

Huisdieren en ongedierte kunnen ziektekiemen verspreiden. Naast het overbrengen van
ziekten kunnen dieren ook andere problemen veroorzaken (bijvoorbeeld muggen- en
wespensteken of een tekenbeet). Tenslotte zijn veel kinderen allergisch voor dieren. Veel
kinderen zijn overgevoelig voor huisdieren (hond 12%, kat 8%). Vanuit hygiënisch oogpunt is
het daarom niet wenselijk dat er in groepsruimten dieren gehouden worden. De enige
uitzondering hierop zijn vissen, mits het water goed wordt schoongehouden.
Houdt er rekening mee dat kinderen met astma allergische reacties kunnen ontwikkelen als
ze in contact komen met visvoer. Bij BSO de Koningsbeer zijn geen huisdieren aanwezig.
Ongedierte levert een gevaar op voor de gezondheid door verspreiding van
ziekteverwekkende micro-organismen. Om die reden moet ongedierte adequaat geweerd en
bestreden worden. Ongedierte komt voornamelijk af op voedselresten, het is daarom
belangrijk de ruimtes schoon te houden en de afvalbakken eens per dagdeel te legen.
Daarnaast moeten de tafels en stoelen en het aanrecht goed schoongehouden worden. –
- Ruim etensresten direct op.
- Verpak overgebleven etensresten goed en dek ze af.
- Leeg afvalbakken eens per dagdeel.
- Raadpleeg het schoonmaakschema.
Wespen en bijen veroorzaken nare steken. Ze worden aangetrokken door zoete geuren.
- Laat kinderen bij voorkeur niet buiten eten en drinken.
- Controleer de kinderen voor het naar buiten gaan op plakkerige handen of monden.
- Verwijder direct de angel met een pincet als een kind door een wesp of bij gestoken
is.
- Zuig het gif uit met een speciaal spuitje (actieplan)
- Leg daarna een ijsblokje op het wondje ter verkoeling.
- Bij steek in mond of hals direct ijsklontjes gebruiken en direct naar de dichtstbijzijnde
hulpinstantie (eerste hulp of huisarts).
- Neem het spuitje om gif uit te zuigen ook mee bij een uitstapje.
- Soms treedt er na een wespen- of bijensteek een heftige, allergische reactie op
(ernstige benauwdheid, verwardheid en/of bewusteloosheid). Wees hier alert op en
waarschuw in dat geval een arts of ambulance.
Teken kunnen besmet zijn met ziekteverwekkende bacteriën en virussen. In Nederland zijn
dit met name bacteriën die de ziekte van Lyme veroorzaken. Teken leven in bossen, in
struiken en in hoog gras. Ze laten zich vallen op de huid van passerende mensen of dieren.
Daar bijten ze zich vast en zuigen bloed op waar ze van leven. Bij het opzuigen van het bloed
kunnen bacteriën worden overgebracht.
- Voorkom tekenbeten door bij natuuractiviteiten beschermende kleding te dragen
(dichte schoenen, sokken, een lange broek en een shirt met lange mouwen).
- Schaf een tekenpincet aan (actieplan).
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Verwijder met behulp van een tekenpincet zo snel mogelijk de teek als die toch op de
huid van een kind gevonden wordt.
Desinfecteer daarna het wondje en zet er met een pen of stift een cirkel omheen.
Neem de tekenpincet ook mee bij uitstapjes.
Lees de bijsluiter van de tekenpincet zodat duidelijk is hoe deze te gebruiken.

Muizen en ratten kunnen aanzienlijke overlast en schade veroorzaken. Met name ratten zijn
ook bekend als overbrengers van infectieziekten, maar dit probleem speelt in Nederland in
de praktijk nauwelijks een rol. Het is belangrijk om de BSO en de directe omgeving goed
schoon te houden zodat er geen voedsel is voor deze dieren.
- Leeg de afvalbakken bij de BSO eens per dagdeel.
- Schakel direct de afdeling ongediertebestrijding van de gemeente of een
professionele ongediertebestrijder in indien er toch ongedierte wordt aangetroffen.
- Geef aan dat bij de bestrijdingsmaatregelen extra aandacht moet worden besteed
aan de veiligheid van de kinderen, zij mogen niet in contact komen met giftige
stoffen.
Op de BSO is altijd iemand aanwezig met kinder-EHBO of BHV. Op de manege is ook altijd
iemand aanwezig met BHV.

