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Tips bij het ontwikkelen van een protocol 

Algemeen

•  Noteer voor ieder kind met een allergie in zijn/haar protocol persoonlijke gegevens, gegevens van de 
klas of (opvang)groep en voeg een foto toe. 

•  Pas het protocol aan als dat nodig is op basis van de leeftijd of een verandering in situatie van het kind. 

Allergie voor allergeen X

Waar is het kind allergisch voor? 
X = melk, ei, pinda, noten, tarwe, soja, een ander allergeen of een combinatie van allergenen. 

Voorzorgsmaatregelen

•  Voorkom blootstelling aan allergeen X en sporen daarvan tijdens eet- en drinkmomenten door het kind 
alleen producten te geven die de ouders hebben meegegeven of door etiketten te screenen op de 
aanwezigheid van allergeen X. Bij twijfel het product niet geven. Noteer in samenspraak met de ouders 
welke producten altijd zonder problemen gegeven kunnen worden. 

•  Voorkom (hand)contact met allergeen X, bijvoorbeeld tijdens knutselen en/of kookactiviteiten. Overleg 
met de ouders over een mogelijk alternatief. 

•  Zorg ervoor dat er altijd noodmedicatie met een instructie aanwezig is op de plek waar het kind is (gym, 
schoolreis, uitstapje met de klas, etc.). Beschrijf duidelijk waar deze medicatie te vinden is. 

•  Zorg ervoor dat er iemand aanwezig is die weet hoe hij/zij de noodmedicatie toe moet dienen. Geef 
daarbij aan welke personen de noodmedicatie toe kunnen passen en wanneer zij werken (part time of 
full time). 

Hoe herken je een ernstige reactie en hoe handel je dan? 

•   Welke symptomen leiden tot het toedienen van medicatie is per kind verschillend. Stel daarom in 
samenspraak met de ouders een lijst van mogelijke symptomen op en de stappen die genomen moeten 
worden. 

•   Zorg ervoor dat de telefoonnummers van de ouders in het protocol opgenomen zijn voor noodsituaties. 

Noodsituatie:
•  Medicatie toedienen volgens praktijkinstructie
•  112 bellen
•  Ouders bellen 

Alle (inval)medewerkers en vrijwilligers die betrokken zijn bij het kind tijdens eet- en drinkmomenten, een uitje 
met de klas/groep of andere activiteiten dienen op de hoogte te zijn van de inhoud van het opgestelde protocol. 


