Omgaan met hygiëne en
gezondheidsrisico’s in de kinderopvang
Cursus voor pedagogische medewerkers in de kinderopvang

Luiers verschonen, snotneuzen en billen afvegen, tanden poetsen, samen eten…
alledaagse zaken op uw kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Ongetwijfeld heeft u
protocollen opgesteld voor hygiëne en gezondheidsrisico’s en maakt u gebruik van
de informatie die het LCHV aanbiedt.
Ook bezoekt de GGD jaarlijks uw kindercentrum voor een inspectie. Wij krijgen dan
veel vragen over hygiëne en gezondheidsrisico’s. Daarom heeft de GGD Hart voor
Brabant een cursus ontwikkeld speciaal voor pedagogisch medewerkers in de
kinderopvang.
Na het volgen van deze cursus zijn de medewerkers volledig op de hoogte van de
meest voorkomende gezondheidsrisico’s en weten zij welke maatregelen zij kunnen
nemen om de risico’s zoveel mogelijk te verkleinen. De cursus wordt afgesloten
met een certificaat.

Inhoud module 1
Tijdens de eerste bijeenkomst behandelen we infectieziekten in zijn algemeenheid.
Onder andere komen aan de orde:







soorten infectieziekten
wat is een infectieziekteketen?
het oplopen van een infectieziekte
weerstand van het menselijk lichaam en vaccinaties
hygiënemaatregelen ter voorkoming van infectieziekten
het belang van persoonlijke hygiëne (handhygiëne, persoonlijke verzorging,
hoest- en niesdiscipline, toilethygiëne en hygiëne tijdens het verschonen) en
een gezond binnenmilieu.

Inhoud module 2
De tweede dag gaan we wat dieper in op de combinatie van voeding en hygiëne op
de kinderopvanglocatie en het belang van reiniging en desinfectie:




voeding en hygiëne: bewaren, bereiden en verstrekken
voedselinfectie en -vergiftiging
algemene reinigingsmaatregelen
- wanneer en hoe desinfecteren?
- schoonmaakschema
- reinigen? desinfecteren? Of beide?

Tarieven
Organisatie opleiding: incompany of individueel
Wanneer een kinderopvangorganisatie voldoende cursisten heeft, kunnen we de
opleiding incompany geven, bijvoorbeeld als invulling van een studiedag voor uw
medewerkers. De grootte van de cursusgroep is dan maximaal 18 deelnemers.
De opleiding kan ook via individuele aanmelding worden gevolgd. Bij minder dan 8
aanmeldingen annuleren we de cursus.
Kosten per cursist:

€

Kosten voor incompany:

€

99,00 per cursist
995,00 maximaal 16 deelnemers

Wat betreft de incompany training gaan we er vanuit dat de organisatie zelf zorgt
voor de locatie waar de training wordt gegeven. Kosten die voortkomen uit een
externe locatie belasten we door aan de organisatie.
Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met mevrouw Suzanne van der
Velden. Telefoon: 088 368 68 45 of per mail: s.vd.velden@ggdhvb.nl.

Data van de cursussen 2016
Den Bosch
Datum:

dinsdag 14 juni en dinsdag 21 juni 2016

Aanvang:

19:00 uur tot 21:30 uur

Adres:

Vogelstraat 2, 5212 VL ‘s-Hertogenbosch

Tilburg
Datum:

dinsdag 13 september en donderdag 22 september 2016

Aanvang:

19:00 uur tot 21:30 uur

Adres:

Ringbaan West 227, 5037 PC Tilburg

Uden
Datum:

donderdag 10 november en dinsdag 15 november 2016

Aanvang:

19:00 tot 21:30 uur

Adres:

Aldentiendstraat 23, 5402 ZC Uden

