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RI: Hygiene 2017 - kinderdagverblijf 't kukelesaantje
Inventarisatie
0

1 Hygiënecode

0

0

8

Voortgang in bewerking 8/8

1 Afspraken met betrekking tot persoonlijke hygiëne bij bereiding van voedsel door
medewerkers worden niet nagekomen omdat medewerkers onbekend zijn met het
beleid en protocol.

Toelichting bij dit scenario
Deze afspraken hebben betrekking op; 1. Handen wassen 2. Gebruik van handdoeken

Dit scenario is hier niet van toepassing
Niet van toepassing
Toelichting bij risico wordt aanvaard
wordt nageleefd en is bekend

De volgende maatregelen zijn of moeten worden genomen
Beleid vaststellen t.a.v. handen wassen en gebruik handdoeken
Is genomen

Te nemen

Vastgesteld en/of verankerd beleid
Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd?
Ja

Nee

Dit is terug te vinden in:

Protocol vaststellen t.a.v. handen wassen en gebruik handdoeken
Is genomen

Te nemen

Vastgesteld en/of verankerd beleid
Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd?
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Ja

Nee

Dit is terug te vinden in:

Instructies vastleggen t.a.v. handen wassen en gebruik handdoeken
Is genomen

Te nemen

Gedragsregels t.a.v. handen wassen en gebruik handdoeken vastleggen
Is genomen

Te nemen

Bepalen van invoeringstraject
Is genomen

Te nemen

Toelichting
Als beleid, protocol, instructies en/of gedragsregels t.a.v. handen wassen en gebruik handdoeken opgesteld
zijn, zal een invoeringstraject bepaald worden om te implementeren.

Vastleggen hoe uitvoering getoetst wordt
Is genomen

Te nemen

Toelichting
Het gaat om uitvoering van het beleid, protocol, instructies en/ of gedragsregels. Vastgelegd zal worden hoe
deze uitvoering getoetst wordt in de praktijk.

Eigen maatregel

Observaties uit de praktijk
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2 Afspraken met betrekking tot bedrijfshygiëne worden niet nagekomen omdat
medewerkers onbekend zijn met het beleid en protocol.

Toelichting bij dit scenario
Dit heeft betrekking op; 1. (inhoud van) koelkasten, vriezers en warmhoudkasten (controle temperatuur, THT en
THT datum, visuele controle) 2. Keuken en keukenmaterialen 3. Scheiding van producten en materialen 4.
gebruik van meaterialen 5. proeven van bereid voedsel 6. aanwezigheid van huisdieren en ongedierte Worden
verpakte producten aangebroken, dan verkort dit de houdbaarheid en gelden de THT- en TGT-datum niet meer.
Ook bij het aanbreken van verpakte producten is daarom het noteren van de IVD vereist.

Dit scenario is hier niet van toepassing
Niet van toepassing
Toelichting bij risico wordt aanvaard
nageleefd en bekend

De volgende maatregelen zijn of moeten worden genomen
Beleid vaststellen t.a.v. bedrijfshygiëne
Is genomen

Te nemen

Vastgesteld en/of verankerd beleid
Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd?
Ja

Nee

Dit is terug te vinden in:

Protocol vaststellen t.a.v. bedrijfshygiëne
Is genomen

Te nemen

Vastgesteld en/of verankerd beleid
Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd?
Ja

Nee

Dit is terug te vinden in:

https://risico-monitor.nl/Besloten/RIs/Overzicht/Print-Ri-Overzicht/Print-RI/?lrID=158006&lrmIDs=952297&pt=f

Pagina 3 van 16

Risico-monitor.nl | Print RI

11-02-17 14:28

Instructies vastleggen t.a.v. bedrijfshygiëne
Is genomen

Te nemen

Gedragsregels vaststellen t.a.v. bedrijfshygiëne
Is genomen

Te nemen

Bepalen van invoeringstraject
Is genomen

Te nemen

Toelichting
Als beleid, protocol, instructies en/ of gedragsregels zijn opgesteld, zal een invoeringstraject bepaald worden
om te implementeren in de organisatie.

Vastleggen hoe uitvoering getoetst wordt
Is genomen

Te nemen

Toelichting
Het gaat om uitvoering van beleid, protocol, instructies en/ of gedragsregels. Vastgelegd zal worden hoe deze
uitvoering getoetst gaat worden in de praktijk.

Eigen maatregel

Observaties uit de praktijk

3 Afspraken met betrekking tot inkoop en ontvangst van voedingsmiddelen zijn niet
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bekend bij medewerkers en leveranciers.

Toelichting bij dit scenario
Afspraken hebben betrekking op; - controle temperatuur producten - THT en TGT datum - kwaliteit verpakking geur en kleur van producten Worden verpakte producten aangebroken, dan verkort dit de houdbaarheid en gelden
de THT- en TGT-datum niet meer. Ook bij het aanbreken van verpakte producten is daarom het noteren van de
IVD vereist. Het gaat om de volgende producten; 1. diepgevroren voedingswaar 2. gekoelde voedingswaar 3.
overige voedingswaar

Dit scenario is hier niet van toepassing
Niet van toepassing
Toelichting bij risico wordt aanvaard
nageleefd en bekend

De volgende maatregelen zijn of moeten worden genomen
Beleid t.a.v. inkoop en ontvangst voedingsmiddelen vaststellen
Is genomen

Te nemen

Vastgesteld en/of verankerd beleid
Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd?
Ja

Nee

Dit is terug te vinden in:

Protocol vaststellen t.a.v. inkoop en ontvangst voedingsmiddelen
Is genomen

Te nemen

Vastgesteld en/of verankerd beleid
Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd?
Ja

Nee

Dit is terug te vinden in:
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Instructies t.a.v. inkoop en ontvangst voedingsmiddelen vastleggen
Is genomen

Te nemen

Gedragsregels t.a.v. inkoop en ontvangst voedingsmiddelen opstellen
Is genomen

Te nemen

Bepalen van invoeringstraject
Is genomen

Te nemen

Toelichting
Als beleid, protocol, instructies en/ of gedragsregels zijn opgesteld, zal een invoeringstraject bepaald moeten
worden om te implementeren in de organisatie.

Vastleggen hoe uitvoering getoetst wordt
Is genomen

Te nemen

Toelichting
Het gaat om uitvoering van beleid, protocol, instructies en/ of gedragsregels. Vastgelegd zal worden hoe deze
uitvoering getoetst wordt in praktijk bij de organisatie.

Eigen maatregel

Observaties uit de praktijk

4 Afspraken met betrekking tot voorraad en opslagruimten zijn niet bekend bij
medewerkers.
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Toelichting bij dit scenario
Het gaat om afspraken als; - first in first out - verpakking - houdbaarheidsdatum - belading opslagruimte /
voorraadkast

Dit scenario is hier niet van toepassing
Niet van toepassing
Toelichting bij risico wordt aanvaard
nageleefd en bekend

De volgende maatregelen zijn of moeten worden genomen
Beleid t.a.v. voorraad en opslagruimten opstellen
Is genomen

Te nemen

Vastgesteld en/of verankerd beleid
Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd?
Ja

Nee

Dit is terug te vinden in:

Protocol t.a.v. voorraad en opslagruimten opstellen
Is genomen

Te nemen

Vastgesteld en/of verankerd beleid
Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd?
Ja

Nee

Dit is terug te vinden in:

Instructies vastleggen t.a.v. voorraad en opslagruimten
Is genomen

Te nemen

Gedragsregels t.a.v. voorraad en opslagruimten opstellen
Is genomen

Te nemen

https://risico-monitor.nl/Besloten/RIs/Overzicht/Print-Ri-Overzicht/Print-RI/?lrID=158006&lrmIDs=952297&pt=f

Pagina 7 van 16

Risico-monitor.nl | Print RI

11-02-17 14:28

Bepalen van invoeringstraject
Is genomen

Te nemen

Toelichting
Als beleid, protocol, instructies en / of gedragsregels zijn opgesteld, zal een invoeringtraject bepaald worden
om te implementeren in de organisatie.

Vastleggen hoe uitvoering getoetst wordt
Is genomen

Te nemen

Toelichting
Het gaat om uitvoering van beleid, protocol, instructies en/ of gedragsregels t.a.v. voorraard en opslagruimten.
Vastgelegd zal worden hoe deze uitvoering wordt getoetst in de praktijk.

Eigen maatregel

Observaties uit de praktijk

5 Afspraken met betrekking tot koeling van voedingswaar zijn niet bekend bij
medewerkers.

Toelichting bij dit scenario
Het gaat hierbij om; - temperatuur - THT en TGT datum - visuele controle De afspraken hebben betrekking op; 1.
diepgevroren voeding 2. gekoelde voeding 3. overige voeding Worden verpakte producten aangebroken, dan
verkort dit de houdbaarheid en gelden de THT- en TGT-datum niet meer. Ook bij het aanbreken van verpakte
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producten is daarom het noteren van de IVD vereist.

Dit scenario is hier niet van toepassing
Niet van toepassing
Toelichting bij risico wordt aanvaard
nageleefd en bekend

De volgende maatregelen zijn of moeten worden genomen
Beleid vaststellen t.a.v. koeling van voedingswaar
Is genomen

Te nemen

Vastgesteld en/of verankerd beleid
Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd?
Ja

Nee

Dit is terug te vinden in:

Protocol vaststellen t.a.v. koeling van voedingswaar
Is genomen

Te nemen

Vastgesteld en/of verankerd beleid
Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd?
Ja

Nee

Dit is terug te vinden in:

Instructies vastleggen t.a.v. koeling van voedingswaar
Is genomen

Te nemen

Gedragsregels opstellen t.a.v. koeling van voedingswaar
Is genomen

Te nemen

Bepalen van invoeringstraject
Is genomen

Te nemen
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Toelichting
Als beleid, protocol, instructies en/ of gedragsregels zijn opgesteld, zal een invoeringstraject bepaald worden
om te implementeren in de organisatie.

Vastleggen hoe uitvoering getoetst wordt
Is genomen

Te nemen

Toelichting
Het gaat om uitvoering van beleid, protocol, instructies en/ of gedragsregels. Vastgelegd zal worden hoe deze
uitvoering getoetst gaat worden in de praktijk.

Eigen maatregel

Observaties uit de praktijk

6 Afspraken met betrekking tot het bereiden van maaltijden zijn niet bekend bij
medewerkers.

Toelichting bij dit scenario
Deze afspraken hebben betrekking op; 1. Bereiden van maaltijden algemeen (ontdooien, tijdig uit koeling halen,
wassen van groenten en fruit) 2. Bereiden van broodmaaltijden 3. Bereiden van warme maaltijden 4. Bereiden via
frituur 5. Serveren en consumeren van maaltijden Regenereer (reeds eerder verhitte producten) tot een
kerntemperatuur van 75 graden celcius.
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Dit scenario is hier niet van toepassing
Niet van toepassing
Toelichting bij risico wordt aanvaard
nageleefd en bekend

De volgende maatregelen zijn of moeten worden genomen
Beleid vaststellen m.b.t. bereiden van maaltijden
Is genomen

Te nemen

Vastgesteld en/of verankerd beleid
Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd?
Ja

Nee

Dit is terug te vinden in:

Protocol vaststellen m.b.t. bereiden van maaltijden
Is genomen

Te nemen

Vastgesteld en/of verankerd beleid
Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd?
Ja

Nee

Dit is terug te vinden in:

Instructies vaststellen m.b.t. bereiden van maaltijden
Is genomen

Te nemen

Gedragsregels opstellen t.a.v. bereiden van maaltijden
Is genomen

Te nemen

Bepalen van invoeringstraject
Is genomen

Te nemen

Toelichting
Als beleid, protocol, instructies en/ of gedragsregels opgesteld zijn, zal een invoeringstraject bepaald worden

https://risico-monitor.nl/Besloten/RIs/Overzicht/Print-Ri-Overzicht/Print-RI/?lrID=158006&lrmIDs=952297&pt=f

Pagina 11 van 16

Risico-monitor.nl | Print RI

11-02-17 14:28

om te implementeren.

Vastleggen hoe uitvoering getoetst wordt
Is genomen

Te nemen

Toelichting
Het gaat om uitvoering van beleid, protocol, instructies en/ of gedragsregels t.a.v. bereiden van maaltijden.
Vastgelegd zal worden hoe deze uitvoering wordt getoetst in de praktijk.

Eigen maatregel

Observaties uit de praktijk

7 Afspraken met betrekking tot het afruimen en afwassen na geconsumeerde maaltijden
zijn niet bekend bij medewerkers.

Toelichting bij dit scenario
De afspraken hebben betrekking op; - restantvoedsel - schoonmaken van meubilair - machinaal afwassen handmatig afwassen Bij machinaal afwassen moet er een goede afstemming van watertemperatuur, dosering van
reinigings- en naspoelmiddel en een tijdsduur zijn om een voldoende desinfecterend resultaat te verkrijgen (Maak
hierbij gebruik van de aanbevelingen in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant). Om een maximaal mogelijke
microbiologische afdoding te realiseren, moet bij voorkeur gebruik worden gemaakt van een programma met een
zo hoog mogelijke naspoeltemperatuur (minimaal 70 °C). Er zijn verschillende vaatwasmachines met diverse
naspoeltemperaturen. De fabrikant moet kunnen aantonen of er een voldoende desinfecterend resultaat wordt
behaald.
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Dit scenario is hier niet van toepassing
Niet van toepassing
Toelichting bij risico wordt aanvaard
nageleefd en bekend

De volgende maatregelen zijn of moeten worden genomen
Vaststellen beleid t.a.v. afruimen en afwassen
Is genomen

Te nemen

Vastgesteld en/of verankerd beleid
Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd?
Ja

Nee

Dit is terug te vinden in:

Vaststellen protocol t.a.v. afruimen en afwassen
Is genomen

Te nemen

Vastgesteld en/of verankerd beleid
Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd?
Ja

Nee

Dit is terug te vinden in:

Opstellen instructies t.a.v. afruimen en afwassen
Is genomen

Te nemen

Opstellen gedragsregels t.a.v. afruimen en afwassen
Is genomen

Te nemen

Bepalen van invoeringstraject
Is genomen

Te nemen

Toelichting
Als beleid, protocol, instructies en/ of gedragsregels zijn opgesteld t.a.v. afruimen en afwassen na
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geconsumeerde maaltijden , zal een invoeringstraject bepaald worden om te implementeren in de organisatie.

Vastleggen hoe uitvoering getoetst wordt
Is genomen

Te nemen

Toelichting
Het gaat om uitvoering van beleid, protocol, instructies en/ of gedragsregels t.a.v. afruimen en afwassen na
geconsumeerde maaltijden. Vastgelegd zal worden hoe dez uitvoering wordt getoetst in de praktijk.

Eigen maatregel

Observaties uit de praktijk

8 Afspraken met betrekking tot schoonmaken zijn niet bekend bij medewerkers.

Toelichting bij dit scenario
De afspraken hebben betrekking op; 1. veiligheid medewerker 2. apparatuur 3. periodiek onderhoud 4.
reinigingsmiddelen

Dit scenario is hier niet van toepassing
Niet van toepassing
Toelichting bij risico wordt aanvaard
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nageleefd en bekend

De volgende maatregelen zijn of moeten worden genomen
Beleid vaststellen t.a.v. schoonmaken
Is genomen

Te nemen

Vastgesteld en/of verankerd beleid
Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd?
Ja

Nee

Dit is terug te vinden in:

Protocol vaststellen t.a.v. schoonmaken
Is genomen

Te nemen

Vastgesteld en/of verankerd beleid
Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd?
Ja

Nee

Dit is terug te vinden in:

Instructies vastleggen m.b.t. schoonmaken
Is genomen

Te nemen

Gedragsregels t.a.v. schoonmaken opstellen
Is genomen

Te nemen

Bepalen van invoeringstraject
Is genomen

Te nemen

Toelichting
Als beleid, protocol, instructies en/ of gedragsregels zijn opgesteld, zal een invoeringstraject bepaald worden
om te implementeren in de organisatie.

Vastleggen hoe uitvoering getoetst wordt
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Te nemen

Toelichting
Het gaat om uitvoering van beleid, protocol, instructies en/ of gedragsregels. Vastgelegd zal worden hoe deze
uitvoering wordt getoetst in de praktijk.

Eigen maatregel

Observaties uit de praktijk
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