
Bijlage:  
ACCOMMODATIE-EISEN JGZ 
 
Deze paragraaf noemt de eisen waaraan een locatie waar consultatiebureaus worden gehouden moet 
voldoen. Daarnaast zijn ook per ruimte binnen de accommodatie een aantal aanbevelingen 
opgenomen. Eisen ten aanzien van andere te leveren producten zijn hier niet beschreven. 
 
Algemene eisen 
- De accommodatie is goed schoon te maken. Al het materiaal kan nat worden afgenomen en is 

goed bereikbaar met schoonmaakmaterialen. 
- Er zijn gladde vloeren; in de boxenkamer en de spreekkamers bij voorkeur marmoleum met een 

kurken ondervloer i.v.m. geluids- en warmte-isolatie. 
- De ruimtes zijn voorzien van geluidsisolatie. Dit in verband met de privacy van cliënten en het 

verrichten van gehoorscreeningen. 
- De accommodatie voldoet aan de veiligheidseisen voor calamiteiten (bijvoorbeeld brand). Er 

is/zijn (een) vluchtweg(en), welke duidelijk zijn gemarkeerd. Tevens is er brandblusmateriaal en 
een goed geoutilleerde EHBO-kist aanwezig. 

- De accommodatie voldoet aan de veiligheidsrichtlijnen voor kinderen zoals opgesteld door de 
Stichting Consument en Veiligheid. Een kijklijst voor CB-ruimten is als bijlage aan deze notitie 
toegevoegd. 

- De accommodatie voldoet aan de ARBO-eisen. 
- De accommodatie is toegankelijk voor mensen met een handicap. 
- Bij het gebruik van PC’s is bij het inrichten van de werkplekken rekening gehouden met 

beeldschermwerk. 
- Er is een goede verlichting, zowel voor het verrichten van onderzoek bij de kinderen als voor het 

beeldschermwerk. 
- Er zijn maatregelen getroffen om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van klanten optimaal te 

laten zijn. Speciaal valt daarbij te denken buitenverlichting bij avondactiviteiten, 
gladheidbestrijding in de wintertijd, de entree (stoepjes en oprijbanen, etc.) en het voorkomen van 
ongewenst bezoek. 

- De temperatuur is bij voorkeur per ruimte apart te regelen. Tijdens een consultatiebureauzitting 
bedraagt de temperatuur ongeveer 22 graden, zonder dat daarbij grote schommelingen optreden. 

- Er zijn voldoende ventilatiemogelijkheden of er is een klimaatbeheersingssysteem. 
- De accommodatie is aan de buitenzijde herkenbaar als consultatiebureau. Er is een duidelijke 

bewegwijzering naar de entree. 
- Er is in de accommodatie een gelegenheid waar borstvoeding kan worden gegeven. 
- Er is voldoende parkeerruimte waar ouders met kleine kinderen veilig in en uit de auto kunnen 

stappen. 
 
Een accommodatie ten behoeve van het houden van een consultatiebureau omvat in ieder geval de 
volgende ruimtes: 
 
 
Entree/hal 
Eisen 
- De entree is tevens tochtsluis of is voorzien van een tochtsluis. 
- Bij de entree is bewegwijzering naar de wacht- en/of boxenkamer aangebracht. 
- Er is voldoende stallingruimte voor minimaal 6 kinderwagens. 
Aanbevelingen: 
- De entree is eventueel voorzien van automatische deuren. 
 
 



Wachtruimte/boxenkamer 
Eisen: 
- Bij gescheiden ruimtes geldt dat voor beide een minimaal vloeroppervlak van ongeveer 20 m² 

nodig is. 
- Bij het verzorgen van beide functies in één ruimte is een minimum oppervlakte van 24 m² 

noodzakelijk. 
- Er is een speelplek voor kinderen. 
- Er zijn minimaal 6 aankleedboxen. De aankleedboxen hebben een werkhoogte van 90 

centimeter. De afmetingen van een aankleedbox bedragen minimaal 60 centimeter diep en 75 
centimeter breed. De boxen zijn voorzien van een goed te reinigen aankleedkussen en een 
opbergmogelijkheid voor de kleren van het kind. 

- Er is een werkplek voor de consultatiebureau-assistente. Deze is zo ingericht dat zij op 
comfortabele en veilige wijze haar werk kan verrichten en dat zij goed overzicht heeft over zowel 
de boxen- als de wachtkamer. 

- De weeg- en meetapparatuur zijn in de nabijheid van de werkplek van de cb-assistente 
opgesteld. Deze apparatuur bestaat uit: een (elektronische) weegschaal voor zuigelingen, een 
(elektronische) weegschaal voor peuters, een meetplank of -bak voor zuigelingen en een 
microtoise (geijkte afrolband voor het meten van de lichaamslengte van peuters). 

- Er is in of in de nabijheid van de ruimte warm en koud stromend water beschikbaar. 
Aanbevelingen: 
- Bij voorkeur zijn de wachtruimte en de boxenkamer gescheiden, ze kunnen echter ook in één 

ruimte worden gesitueerd. 
- Bij gescheiden ruimtes geldt dat voor beide een vloeroppervlak van ruim 40 m² wenselijk is. 
- Bij het verzorgen van beide functies in één ruimte bedraagt de gewenste oppervlakte 50 m² of 

meer. 
- Wanneer er sprake is van een aparte wachtruimte en/of speelruimte moet deze zichtbaar zijn 

vanuit de boxenkamer. 
 
 
Sanitaire voorzieningen. 
Eisen: 
- Er is een toilet dat zowel voor volwassenen als peuters geschikt is, of er is een volwassenen- en 

separaat een peutertoilet.  
- Er is in of gelijk naast het toilet gelegenheid om de handen te wassen. 
Aanbevelingen: 
- Een peutertoilet heeft bij voorkeur de toegangsdeur in de boxen-/wachtkamer. 
- Een toilet voor volwassenen is in principe via de hal of boxen-/wachtkamer bereikbaar. 
 
 
Spreekkamer arts 
Eisen: 
- De minimaal benodigde oppervlakte bedraagt ongeveer 12 m². 
- Er is een afstand van 5 meter beschikbaar voor het doen van het visus-onderzoek, of indien dit 

niet realiseerbaar is een afstand van ruim drie meter waarbij de zogenoemde ‘drie-meter 
visuskaart’ kan worden gebruikt. Voor genoemde afmetingen geldt dat de afstand ‘van muur tot 
muur’ meer is, rekening houdend met de plaats die personen en materialen innemen. 

- Er is voldoende vrije ruimte (ongeveer 5 meter) voor het observeren van de motoriek van peuters. 
 



- In de spreekkamer zijn de volgende voorzieningen: 
* een werkplek voor de consultatiebureau-arts. Deze werkplek is voorzien van een 

onderzoekskussen van 100 bij 60 centimeter; 
* een wastafel met warm en koud stromend water; 
* een veilige opbergmogelijkheid voor het inentingsmateriaal; 
* een koelkast of een koelbox voor de entvloeistoffen; 
* een opbergmogelijkheid voor voorlichtingsmateriaal en voor het werkmateriaal van de arts; 
* twee stoelen voor de ouders; 
* een speelplek voor de kinderen, met in ieder geval een tafeltje en een stoeltje. 

Aanbevelingen: 
- Het gewenste oppervlak bedraagt 24 m². 
- De koelkast is middels een vaste verbinding of moeilijk bereikbaar stopcontact op het lichtnet 

aangesloten. Dit ter voorkoming van onnodig uitschakelen van de koelkast, en dus vaccinverlies. 
Er is in de ruimte minimaal nog een stopcontact voor ander gebruik. 

 
 
Spreekkamer JGZ-verpleegkundige 
De eisen voor de spreekkamer van de JGZ-verpleegkundige zijn nagenoeg gelijk aan die van de 
spreekkamer van de consultatiebureau-arts. Daar waar door de JGZ-verpleegkundige geen visus-
onderzoek en/of motoriek-onderzoek worden gedaan vervallen de daarvoor geldende afstandseisen. 
De spreekkamer kan in dat geval kleiner zijn. 
 
Keuken/pantry 
Eisen: 
- De minimale oppervlakte bedraagt 4 m². 
- De ruimte is heeft de volgende voorzieningen: 

* een aanrecht met spoelbak en warm en koud stromend water; 
* apparatuur en serviesgoed voor het maken van koffie en thee; 
* indien er geen aparte ‘werkkast’ is, is er opslagruimte voor schoonmaakmiddelen. 

Aanbevelingen: 
* een mogelijkheid om een zuigfles te verwarmen; 
* een koelkast voor het bewaren van levensmiddelen. 

 
 
 



Speelgoed 
Een apart onderwerp bij de inrichting van consultatiebureau-ruimtes is het speelgoed. 
Speelgoed op het CB heeft een viertal functies: 
- het heeft een voorbeeld-functie in de voorlichting over goed en veilig speelgoed; 
- het is er om het verblijf en het wachten voor de kinderen te veraangenamen; 
- het wordt gebruikt om kinderen mee af te leiden (bijvoorbeeld bij het wegen en meten); 
- het spel en het gebruik van het speelgoed door het kind is onderdeel van de observatie door de 

arts en verpleegkundige. 
 
Het speelgoed op een consultatiebureau moet in ieder geval aan de volgende eisen voldoen: 
- het is veilig voor kinderen van 0 tot 4 jaar; 
- het is niet gemaakt van zacht PVC; 
- het is goed schoon te maken. 
 
De kosten voor het noodzakelijk speelgoed bedragen ongeveer ? per cb-lokatie, voor het aanvullend 
speelgoed is dat ongeveer ? . 
Vanwege slijtage, zoek raken en diefstal is het raadzaam om voor speelgoed een afschrijvingstermijn 
van drie jaar te rekenen. 
 
De volgende lijst is een aanbeveling van aan te schaffen speelgoedartikelen ten behoeve van de 
diverse ruimtes in het consultatiebureau. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen wat er in ieder 
geval moet zijn en wat een goede aanvulling kan zijn. 
  



Ruimte Noodzakelijk speelgoed Aanvullend speelgoed 

Spreekkamer arts voor peuter 1 - 3 jaar een 
symmetrische puzzel. 

voor de zuigeling een tuimelaar of 
rammelaar 

 voor peuter 2 - 4 jaar een 
asymmetrische puzzel 

bouwblokken 

 een dokterskoffer  
(bv. van het merk Fischer Price) 

houten treintje 

 telefoon met draaischijf  

 houten blokken kleurplaten met kleurpotloden 

 sorteerdoos, 4 of 5 soorten vormen theeservies 

 boekje pop + poppenbedje 

 zachte bal  

Spreekkamer 
verpleegkundige 

voor de zuigeling een 
muziekduikelaar of wiebelclown 

telefoon 

 voor peuter 1 - 4 jaar een 
symmetrische puzzel 

dokterskoffer 

 bouwblokken  
(bv. van het merk Lego - Duplo) 

stapelbekers 

 sorteerbeest of sorteerhuis  

 makkelijk boekje  

 moeilijk boekje  

Werkgedeelte  
cb-assisente 

piepbeestje (bv. Nijntje-piep)  

Boxenkamer/ 
wachtruimte 

boekjes (diverse leeftijden) rammelaar 

 puzzels zachte bal 

 loopfiets trekbeest 

 poppenwagen driewieler + bak 

 pop tractor + aanhanger 

 dieren of -boerderij (bv. van Duplo) poppen-buggy 

 stapelbekers gekleurde kunststof schakels 

 bouwblokken  

 garage + autootjes  
(bv. van het merk Fischer Price) 

 

 
 



KIJKLIJST VOOR CB-RUIMTEN VOLGENS RICHTLIJNEN VAN STICHTING CONSUMENT EN 
VEILIGHEID 
 

 Ja Nee 

1. De buitendeur kan door een klein kind niet alleen worden opengemaakt.   

2. Het glas in deuren of glazen wanden dat zich beneden de 1.40 meter bevindt, 
is van veiligheidsglas (=gehard glas). 

  

3. De deurknoppen en handgrepen hebben ronde vormen.   

4. Op de binnendeuren zijn deurbuffers aangebracht (om beknelling te 
voorkomen. 

  

5. Ramen zijn beveiligd met een raamkiersluiter.   

6. De muren zijn glad afgewerkt (ruw materiaal zoals granol kan lelijke 
schaafwonden veroorzaken). 

  

7. De stopcontacten zijn kinderveilig, afgeschermd met afdekplaatjes of bevinden 
zich op tenminste 1.50 meter hoogte. 

  

8. Kasten of stellingen waaraan een kind zich kan optrekken zijn in de muur 
verankerd. 

  

9. Het meubilair heeft afgeronde hoeken.   

10. Er staat geen meubilair in de looppaden.   

11. Scherpe hoeken van radiatoren of vensterbanken zijn voorzien van 
beschermhoekjes. 

  

12. In de aan-/uitkleedboxen liggen aankleedkussens met een stevige opstaande 
rand. 

  

13. De vloerbedekking bestaat uit materiaal dat: 
 goed schoon te maken is; 
 stroef is; 
 niet allergeen is. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

14. De vloer is vrij van losliggende kleden.   

15. De binnendrempel is max. 12 mm hoog (liefst geen drempels).   

16. Schoonmaakmiddelen, medicijnen en andere giftige stoffen zijn buiten bereik 
van kinderen opgeborgen (denk aan toiletruimten). 

  

17. Injectiemateriaal staat op een voor kinderen onbereikbare plaats.   

18. In de CB-ruimten staan geen giftige of stekelige planten. De aanwezige planten 
staan buiten bereik van kinderen. 

  

19. De ruimten worden elke dag geventileerd.   

20. De heetwater-kraan is voor kinderen onbereikbaar.   

21. Het koffiezetapparaat heeft geen loshangende snoeren en staat op een voor 
kinderen onbereikbare plaats. 

  

22. Het aanwezige speelgoed: 
 heeft een doorsnede van min. 3 cm; 
 heeft geen langwerpige, scherpe of uitstekende delen; 
 is afwasbaar/wasbaar en wordt regelmatig schoongemaakt; 
 is vrij van allergeen materiaal; 
 is geschikt voor kinderen jonger dan 5 jaar. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

23. De aanwezige kinderbox: 
 heeft een hoogte van 60 cm; 
 heeft een sluitmechanisme dat niet door een kind kan worden geopend; 

 
 
 

 
 
 



 heeft spijlen met een afstand van 6 - 7,5 cm; 
 is van glad splintervrij hout; 
 heeft geen scherpe hoeken of randen; 
 is vrij van allergeen materiaal; 
 is vrij van speelgoed waarop een kind kan gaan staan en uit de box kan 

 klimmen. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

24. Er is een volledig gevulde EHBO-doos aanwezig (deze staat op een plaats 
buiten bereik van kinderen). 

  


