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Tips voor de opzet voor een allergieprotocol voor kinderopvang en school 
 

Naam van het kind: ……………. Eventueel met foto 

Telefoonnummers ouders: 

Telefoonnummer 1:  ……………. 

Telefoonnummer 2:  ……………. 

 

Allergie voor  ……………. (Vul in het voedingsmiddel of de voedingsmiddelen waarvoor er een 
allergie bestaat) 

 

Algemene adviezen: 

 Voorkom blootstelling aan ……………. 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 …………….. Bij twijfel het product niet geven. Of 
maak een foto van de ingrediënten en overleg hierover met de ouders. 
 

 Maak met de ouders een lijst van voedingsmiddelen  die zonder problemen gegeven 
kunnen worden. Maak afspraken over traktaties, zorg eventueel voor een ‘eigen’ 
snoeptrommel.  
 

 Let op! kruisbesmetting tijdens en na het eten, bijvoorbeeld een mes met rest 
pindakaas in de margarine, het knoeien met een koekje met melk of ei of etensresten 
onder de tafel.   

 
 Voorkom (hand)contact met ……………., bijvoorbeeld tijdens knutselen (pindaketting 

rijgen) en/of kookactiviteiten (deeg met melk of ei) . Overleg met de ouders over 
alternatieven. 

 
 Zorg ervoor dat de noodmedicatie met een instructie altijd aanwezig is in de buurt  

waar het kind is (gymles, schoolreis, uitstapje met de klas, etc.). Beschrijf duidelijk 
waar deze medicatie aanwezig is. Oefen regelmatig met de adrenalinepen trainer. 
 

 Zorg ervoor dat er altijd iemand aanwezig is die bekend is met het toedienen van de 
noodmedicatie. Maak een lijst van de personen de noodmedicatie kunnen toedienen, 
houd rekening met de aanwezigheid. 

 
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 
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Herkenning van een allergische reactie en behandeling ? 
De allergische reactie verschilt per kind in klachten en ernst van de klachten en de nodige 
behandeling. Stel in samenspraak met de ouders een lijst van mogelijke klachten op met de 
daarbij behorende stappen die genomen moeten worden. 
 
Bij een ernstige allergische reactie: 
In volgorde van handelen: 
1  Medicatie toedienen volgens instructie 
2  112 bellen 
3  Ouders bellen 
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Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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