
 
 

 
 
 

Protocol Melding van ongevallen en 
incidenten 
 
Kinderdagverblijf Robbedoes Heel, Dagopvang, 
BSO, peutergroep De Bengeltjes Heel en 
peutergroep De Bevertjes Beegden. 
 
 
 
In alle groepen is het verplicht om ongevallen of bijna ongevallen te melden. Deze 
melding geschiedt via de ongevallen registratielijsten die in alle groepen aanwezig 
zijn. Er worden ongevallen gemeld die behandeld moeten worden door een EHBO-
er. Kleine ongelukjes zoals schaafwondjes en bulten hoeven in principe niet te 
worden gemeld.  
 
 
Regels omtrent het invullen: 
 
 

* Er dient per incident een formulier te worden ingevuld.  

 Het formulier moet bij Sonja Oitmann worden ingeleverd, zij fungeert als 
veiligheidscoordinator en zorgt ervoor dat alle informatie in de teams 
besproken wordt. 

 Bij de formulieren zit een gebruiksaanwijzing, over hoe en wat je moet 
registreren. Lees deze aanwijzingen goed door en als er vragen zijn kun je 
hiermee terecht bij Sonja Oitmann. 

 Diegene die betrokken is bij het incident moet de melding invullen, eventueel 
samen met een collega. 

 Als er meerdere kinderen bij een incident zijn betrokken dan dienen er per 
kind lijsten te worden ingevuld, alleen voor de kinderen die iets is overkomen 
of bijna iets is overkomen. 



 Ouders worden altijd op de hoogte gebracht van een incident of een ongeval, 
dit kan bij het ophalen, als er een ernstiger incident heeft plaatsgevonden dan 
worden ouders telefonisch op de hoogte gebracht. 

 Als het nodig is om naar een arts te gaan dan gebeurt dit in overleg met 
ouders, ouders kunnen ervoor kiezen om het kind zelf op te halen en naar hun 
eigen huisarts te gaan. 

 Is de verwonding zo ernstig dat er direct gehandeld moet worden, dan gaat 
iemand van de groepsleiding met het kind naar de eigen huisarts. Ouders 
kunnen dan later op de hoogte worden gebracht of worden in de tussentijd 
door een andere groepsleiding gebeld, zodat ze als nog kunnen komen.   

 
                                          

 
                                         

 In acute noodsituaties wordt er natuurlijk altijd 112 gebeld. 

 Verder is  er altijd iemand van de groepsleiding met een EHBO diploma in 
dienst. 

 Mocht er een groep in de problemen komen doordat iemand met een kind 
naar de huisarts moet, dan kan er altijd een beroep gedaan worden op de 
andere groepen.  

 Er kan in noodgevallen altijd gebruik worden gemaakt van de achterban. Bij de 
sporthal en de school zijn er altijd mensen aanwezig die kunnen helpen. De 
beheerders van de sporthal hebben een EHBO diploma en hebben ook BHV 
gedaan. 

                
 
 
 
 
 


