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Alle medewerkers van Kinderdagverblijf De Droomengeltjes die betrokken zijn bij de opvang van
jonge kinderen worden tijdens de inwerkperiode op de hoogte gebracht van dit protocol. De
hieronder genoemde praktische preventie maatregelen zijn bij alle pedagogisch medewerkers
bekend.
Wat kunnen we en moeten we doen om de veiligheid zoveel mogelijk te bevorderen.
1. Laat een baby nooit op de buik slapen

Als je een baby op de buik laat slapen dan maakt het risico van wiegendood 4 tot 5
maal groter dan gemiddeld (dus NOOIT)

Als een ouder(s)/verzorger(s) ondanks alle adviezen toch wil(len) dat hun kind in
de buikhouding dienen te slapen dan moeten ze de verklaring “buikslapen invullen
en ondertekenen”

Een baby die uit zichzelf op zijn/haar buik draait, moet je goed in de gaten houden
en terug op zijn/haar rug draaien. Overleg met de ouder(s)/verzorger(s) over deze
gewoonte van het kind, zodat hij/zij ook de verklaring “buikslapen” invult en
ondertekend.
2. Inbakeren
Als ouder(s)/verzorger(s) de pedagogisch medewerkers verzoeken hun baby op de hen
toegepaste wijze in te bakeren, dient de ouder(s)/verzorger(s) de verklaring ‘inbakeren” in
te vullen en ondertekenen.
3. Voorkom dat een baby te warm ligt

Zorg dat het niet te warm is of wordt in de slaapkamer, de aanbevolen
slaapkamertemperatuur is 18 graden

Zo lang de voetjes van een baby prettig aanvoelen, heeft deze het niet te koud.
Een baby die zweet heeft het al gevaarlijk warm

Leg een baby bij voorkeur te slapen in een babytrappelzak of een laken met een
dekentje die goed kunnen worden ingestopt. Gebruik nooit een dekbedje. Ook geen
losliggende dekbedhoes met een dekentje erin. Combineer geen trappelzak met
beddengoed
4. Zorg voor veiligheid in bed

Gebruik nooit een kussen, een kussenachtige knuffel, hoofd- en
zijwandbeschermers, zeiltjes, tuigjes, koorden of voorwerpen van zacht plastic in
het bedje. Voor een fopspeen mag er GEEN koord worden gebruikt.

Maak het baby bed kort op; dat wil zeggen zodat de voetjes tegen het voeteneind
liggen, dit voorkomt namelijk dat het kind onder het beddengoed schuift. Vermijd
ook het opvullen van ruimte aan het voeteneind met dubbelgeslagen dekens of een
kussen.

Laat de slaapkamers en beddengoed regelmatig luchten

Zorg voor goed afgesloten bedden: het bed zorgvuldig sluiten als het kind te slapen
wordt gelegd. Na sluiting van het bed wordt er dubbel gecheckt of het goed is
gesloten.

De werking van het mechanisme van de sluiting van de bedden wordt jaarlijks
gecontroleerd door de eigenaar.
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5. Houd voldoende toezicht

Houd nieuwe/jonge baby’s zoveel mogelijk extra in de gaten

Kijk telkens als je een kind naar bed brengt, hoe het gaat met de andere kinderen
die al op bed liggen

Een pedagogisch medewerker gaat regelmatig in de slaapkamer tot de kinderen
slapen. De pedagogisch medewerker blijft daarna in de leefruimte die grenst aan
de slaapkamer met de deur open van de slaapkamer

Medewerkers houden toezicht op de slapende kinderen door minimaal ieder
kwartier de slapende kinderen te controleren. Tip gebruik een kookwekker en ga
iedere keer daadwerkelijk de slaapkamer in!!

Zorg voor voldoende licht in de slaapkamer, zodat toezicht mogelijk is

Op de slaapkamers van de babygroep is een babyfoon aanwezig. Een babyfoon
wordt ook gebruikt als een kind te slapen wordt gelegd in een slaapkamer die niet
grenst aan de eigen groepsruimte.
6. Wie is verantwoordelijk
De pedagogisch medewerkers zijn verantwoordelijk voor het toepassen van deze regels.
Als ondanks alle voorzorgsmaatregelen onverhoopt toch een baby/kind in een
ogenschijnlijk slechte conditie wordt aangetroffen, prikkel het kind dan door het wat te
bewegen en kijk of hij/zij herstelt. Zo niet, sla dan direct alarm (112 bellen) en begin met
mond op mond beademing. Roep een andere pedagogisch medewerker, maar zorg dat de
andere kinderen NIET zonder toezicht worden gelaten. De eigenaresse wordt
gewaarschuwd en zij neemt contact op met de ouder(s)/verzorger(s). Het is van belang om
van het begin af aan feiten te noteren inzake tijdstip, omstandigheden en betrokkenen.
De directie beseft dat in geval van overlijden nazorg voor betrokken leidster, collega’s en
ouder(s)/verzorger(s) belangrijk is en zal daartoe de nodige maatregelen treffen.
De bijgaande instructie wordt op alle slaapkamers op een goed zichtbare plaats
opgehangen.
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Overige verklaringen en procedure gebruik verklaringen
Kinderdagverblijf De Droomengeltjes heeft een algemeen pedagogisch beleid en protocol voor het
omgaan met veilig slapen van kinderen. In de regel worden daarbij de richtlijnen van de GGD
gehouden.
Soms willen ouder(s)/verzorger(s) tegen de algemeen geldende opvatting in afwijken van onze
protocollen en regels. Vanwege de mogelijke risico’s gaan wij alleen in op een dergelijk verzoek als
ouder(s)/verzorger(s) een van toepassing zijnde verklaring ondertekenen.
Verklaring Buikslapen
In verband met voorkomen van wiegendood worden baby’s op hun rug te slapen gelegd. Soms
willen ouder(s)/verzorger(s) dat hun kind op de buik te slapen wordt gelegd. Dit doen wij alleen
nadat met ouder(s)/verzorger(s) over ons protocol veilig slapen is gesproken en als hij/zij bereid
zijn vooraf een verklaring in te vullen en ondertekenen.
Belangrijk is hierin de risico’s nadrukkelijk met ouder(s)/verzorger(s) te bespreken.
Ouder(s)/verzorger(s) moeten met een paraaf op de ‘verklaring buikslapen’ aangeven bekend te
zijn met de regeling van Kinderdagverblijf De Droomengeltjes betreffende het NIET op de buik te
slapen leggen van baby’s wegens verhoogde kans op wiegendood.
Verklaring Inbakeren
Soms krijgen ouder(s)/verzorger(s) van het consultatiebureau het advies om hun kind in te
bakeren en willen zij dat wij dat ook doen. Alleen de pedagogisch medewerkers die de instructie
inbakeren hebben gekregen van de ouder(s)/verzorger(s) mogen het betreffende kind inbakeren.
De instructie moet op papier staan, zodat de handleiding bij het inbakeren kan worden
geraadpleegd. Net als bij de verklaring buikslapen wordt eerst met de ouder(s)/verzorger(s)
gesproken over de mogelijke risico’s en vervolgens moeten de ouder(s)/verzorger(s) het formulier
‘inbakeren’ invullen en ondertekenen voor wij tot inbakeren overgaan.
Door deze verklaringen te ondertekenen geven ouder(s)/verzorger(s) aan dat zij zich bewust zijn
van de extra risico’s en dat de Kinderdagverblijf De Droomengeltjes NIET aansprakelijk is als er
iets ernstigs gebeurt, ten gevolge van het feit dat het kind op de buik slaapt of wordt ingebakerd.
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Samenvatting preventieve maatregelen voor veilig slapen


Ouder(s)/verzorger(s) van een jonge baby worden in staat gesteld om hun kind,
voorafgaand aan de plaatsing, enkele keren te laten wennen



Maak het bedje kort op en gebruik geen dekbed



Houd jonge baby’s tijdens het slapen extra goed in de gaten



Indien een baby wel op de buik te slapen mag worden gelegd, dient de
ouder(s)/verzorger(s) daarvoor een verklaring buikslapen in te vullen en ondertekenen



Sluit het bed zorgvuldig, dit wordt door een medewerker nogmaals gecontroleerd
(dubbelcheck)



Controleer steeds alle kinderen als je er 1 naar bed brengt



Kijk in ieder geval een keer per kwartier (wekker) bij ieder (slapend) kind



Zorg voor voldoende licht in de slaapkamer, zodat je toezicht kan houden



Ventileer de slaapkamer regelmatig en zorg dat het tussen 15 a 17 graden is

Handelen in geval van calamiteit


Blijf kalm



Prikkel de baby/kind



Roep de hulp in van collega’s



Bel direct 112



Pas bij niet reageren mond-op-mond beademing toe



Laat direct de eigenaar waarschuwen
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Verklaring Buikslapen
Hierbij verklaart ……………………………………………………..(naam ouder/verzorger) geïnformeerd te zijn
over het protocol Veilig slapen van Kinderdagverblijf De Droomengeltjes en bekend te zijn met de
regeling van Kinderdagverblijf De Droomengeltjes betreffende niet op de buik te slapen leggen van
baby’s wegens verhoogde kans op wiegendood.
Paraaf ouder/verzorger ……………………………………………………
Hierbij geeft ondergetekende, toestemming dat ……………………………………………………(naam kind) door
personeelsleden van Kinderdagverblijf De Droomengeltjes op de buik te slapen wordt gelegd.
De ouder/verzorger geeft schriftelijk aan de pedagogisch medewerker door wanneer de buikligging
beëindigd moet worden.
Ondergetekende verklaart hiermee dat noch ………………………………………………………(naam kind), noch
zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) de Kinderdagverblijf De Droomengeltjes, dan wel de
personeelsleden zullen aanspreken op de mogelijke gevolgen van het op de buik slapen leggen.
Aldus overeengekomen te Rotterdam, d.d. ……………………………………………………..
Naam + handtekening ouder/verzorger

………………………………………………………………………

Naam + handtekening pedagogisch mw

………………………………………………………………………..

Naam + paraaf leidinggevende voor gezien/akkoord

………………………………………………………………………..
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Verklaring Inbakeren
Hierbij geeft ………………………………………………………………………………………..(naam ouder/verzorger)
Ouder/verzorger ………………………………………………………………………………….(naam kind)
Toestemming om ………………………………………………………………………………..(naam kind) tijden het verblijf
bij Kinderdagverblijf De Droomengeltjes in te bakeren.
Tijdstip van inbakeren: ………………………………………………………………………..
Aanvullende informatie

in ondergoed inbakeren

altijd op de rug te slapen leggen

in bed: laken en dubbele deken

toedekken tot de kin

anders namelijk …………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
De ouder/verzorger geeft schriftelijk aan de pedagogisch medewerker door wanneer het inbakeren
beëindigd moet worden.
Ondergetekende verklaart hiermee dat noch ………………………………………………………(naam kind), noch
zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) de Kinderdagverblijf De Droomengeltjes, dan wel de
personeelsleden zullen aanspreken op de mogelijke gevolgen van het inbakeren.
Aldus overeengekomen te Rotterdam, d.d. ……………………………………………………..
Naam + handtekening ouder/verzorger

………………………………………………………………………

Naam + handtekening pedagogisch mw

………………………………………………………………………..

Naam + paraaf leidinggevende voor gezien/akkoord

………………………………………………………………………..
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Zorg dat de ouder/verzorger heeft kennis genomen van de risico’s en/of afspraken die
gepaard gaan met het ondertekenen van deze verklaring
Zorg ervoor dat de verklaring is ondertekend voordat tot uitvoering wordt overgegaan door
de ouder/verzorger en door de pedagogisch medewerker
Ook de leidinggevende parafeert voor gezien en akkoord, dit kan eventueel achteraf
plaatsvinden
Ouder(s)/verzorger(s) krijgen – op hun verzoek – een kopie van de ondergetekende
verklaring
Het origineel wordt bij de kindgegevens bewaard
Verklaringen buikslapen en inbakeren worden vernietigd nadat ouder/verzorger schriftelijk
hebben aangegeven dat de situatie niet meer van toepassing is.
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