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Protocollen Kinderdagverblijf Villa West  Gemaakt: Mayra Meester, directie 

Versie: 27-9-2012 

Wat te doen bij een calamiteit? 
Algemeen Alarmnummer : 112 
Huisarts : 075-616 98 73 (Dokter Van Loenen) 
Bij spoed huisarts : 075-616 98 73 (toets 1) 
Huisartsenpost: 075-653 30 00 
Afd spoedeisende hulp Ziekenhuis : (075) 650 2600 
Ziekenhuis : (075) 650 29 11 Zaans Medisch Centrum 
Politie : 0900 – 88 44 
Slachtofferhulp : 0900 – 01 01 
 
Calamiteiten zijn onverwachte en veelal heftige gebeurtenissen die zeer ingrijpend 
zijn. Er zijn verschillende soorten calamiteiten te onderscheiden: 

 Ongevallen met kinderen of personeel 

 Calamiteiten door storingen in apparaten in en om het kinderdagverblijf 
Bijvoorbeeld: stroomuitval, overstroming, storing centrale verwarming, brand. 

Calamiteiten veroorzaakt door overige zaken, zoals: 

 Kind wordt niet gebracht of opgehaald, 

 Kind is zoek 

 Personen die onrechtmatig een kind opeisen, 

 Overval, ongewenste indringers 

 Inbraak 

 Luchtverontreiniging van buiten af. 
Kinderdagverblijf Villa West hanteert de volgende protocollen: 

 Wat te doen bij een ogenschijnlijke levensbedreigende gebeurtenis / (mogelijke) 
wiegendood? 

 Wat te doen als een kind bewusteloos is? 

 Wat te doen bij brand? 

 Wat te doen bij een calamiteit door storing in apparaten? 

 Wat te doen als een kind zoek is? 

 Wat te doen als een kind dat wel op de lijst staat niet is gebracht? 

 Wat te doen als een kind niet wordt opgehaald? 

 Wat te doen bij inbraak, overval of ongewenste indringers? 

 Wat te doen bij Luchtverontreiniging, van buiten. 
Het is ondoenlijk ieder denkbeeldig situatie te beschrijven. 
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Daarom geldt in alle situaties allereerst: 

 BLIJF KALM 

 GEBRUIK JE GEZOND VERSTAND 

 DENK AAN DE VEILIGHEID VAN DE KINDEREN 

 DENK AAN JE EIGEN VEILIGHEID  

 LAAT EEN GEWOND KIND NOOIT ALLEEN 
 

Na afloop: Maak de situatie bespreekbaar met de aanwezige kinderen. Evalueer de situatie 
met het team en de ouders. Schakel eventueel slachtofferhulp in. Vul ook zo nodig een 
ongevallenformulier in. 


