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Een kind veilig te slapen leggen bij Kindcentrum Supertof de Lutte is een vereiste. 
De slaapplek/het slapen voor de kinderen is zo veilig mogelijk. 
 
De slaapkamer 
De slaapkamer is overzichtelijk ingedeeld te zijn. De kinderen moeten makkelijk neer te 
leggen zijn 
en uit hun bedjes te halen zijn.  
De slaapkamer wordt niet als speelruimte gebruikt. Er hangen geen mobiles, of speelgoed 
aan het 
plafond of aan het bedje. Er zijn geen loshangende koordjes (bv. van een rolgordijn), 
touwtjes, 
snoeren (bv. van de babyfoon) of elastiekjes binnen het bereik van de kinderen; 
De verwarmingselementen en -buizen zijn buiten bereik van kinderen of beschermd. 
Stopcontacten 
zijn buiten bereik en voorzien van vingerveiligheid.  
Deuren zijn voorzien van vingerbeveiligers en gaan naar binnen/buiten open. De kamer is 
niet te 
donker en er is toezicht, de ramen van de slaapkamer zijn niet geheel afgeplakt of 
beschilderd. 
 
De slaapplek 
Kinderen slapen in een gecertificeerd en op de leeftijd afgestemd bedje. De slaapplek is niet 
in de 
volle zon of onder een verwarmingselement.  
Kinderen worden niet te slapen gelegd in een wipstoeltje of autostoeltje. Een kindje wat 
moeilijk is slaap komt kan te slapen gelegd worden in de kinderwagen.  
Kinderen die zich gaan optrekken en erg beweeglijk zijn worden altijd in het onderste bed 
gelegd 
Wij leggen kleine kinderen zoveel mogelijk in het bovenste bedje. Er wordt goed opgelet dat 
het hekje van het bed naar beneden is en dat het slotje gesloten is. Pedagogisch 
medewerkers 
controleren elkaar. 
 
Het matrasje in de kinderwagen is stevig en veilig. Tijdens het slapen ligt er geen speelgoed 
in de kinderwagen. Het kind kan vanuit de kinderwagen nergens bij. Kinderwagen: er ligt 
geen deken of doek over de wagen en de baby is niet te dik aangekleed. Voor kinderwagens 
buiten geldt dat ze altijd in de schaduw moeten staan. 
 
Beddengoed 
Het matras is stevig en past goed: de ruimte rondom het matras mag maximaal 2 centimeter 
zijn. 
Kinderen slapen onder een katoenen deken met een hoeslaken en eventueel in een 
slaapzak. In de zomer kan het zijn dat er geen dekentjes worden gebruikt maar alleen de 
lakentjes. 
Het beddengoed wordt regelmatig gecontroleerd en elke dag gewassen. 
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Kleding en knuffels 
Regelmatig worden de fopspenen op breuken en losse onderdelen gecontroleerd.  
Haarspeldjes en elastiekjes worden voor het slapen verwijderd en sieraden worden 
afgedaan. Kinderen krijgen alleen hun slaapknuffel en/of hun speen. 
 
Controle slapende kinderen  
Regelmatig, minimaal eens per 45 minuten, worden de kinderen van nabij gecontroleerd op 
slaaphouding en ademhaling. We luisteren naar de babyfoon en kijken door de ramen. Bij 
warm weer wordt vaker in de slaapkamers gecontroleerd of alles met de kinderen in orde is.  
 
Temperatuur in de slaapkamers 
Volgens de norm van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is de 
gewenste 
temperatuur van de slaapkamer tussen de 15 en 18 graden Celsius.  
 
Ventileren en luchten 
Luchten is het in korte tijd verversen van alle verontreinigde binnen- lucht door het wijd 
openzetten 
van ramen of deuren. Dit gebeurt een kwartier per dagdeel voor en na dat de kinderen in bed 
hebben gelegen. Luchten levert maar een kortdurende verbetering van het binnenmilieu op. 
In de meeste gevallen is de temperatuur binnen tien minuten weer op peil. Luchten is geen 
vervanging van ventilatie. Luchten gebeurt ’s ochtend vroeg en na het slapen.  
Ventileren is het voortdurend verversen van lucht. Buitenlucht vervangt daarbij de binnen- 
lucht die verontreinigd wordt door het continu vrijkomen van vocht, gassen, geurstoffen, 
micro-organismen en zwevende deeltjes microstof (vaak fijn stof genoemd).  
 
Buikslapen  
Leg een baby nooit op de buik te slapen, maar altijd op de rug. Een baby op de buik te 
slapen leggen 
maakt het risico van wiegendood wel vier tot vijf keer groter dan gemiddeld. Bij een 
verkouden baby nog iets meer en bij een huil baby aanzienlijk meer.  
Er zijn bepaalde, maar niet vaak voorkomende (aangeboren) afwijkingen waarbij buikligging 
(tijdelijk) wel wenselijk kan zijn. Ouders tekenen het formulier Ouderverklaring voor: het 
slapen in zij buikligging. Kinderen die op de buik te slapen worden gelegd, worden extra in 
de gaten gehouden. 
 
Inbakeren 
Als ouders een baby hebben waarbij ze het verzoek doen, deze op de door hen toegepaste 
wijze in te 
bakeren, dan zijn de volgende punten van belang. Het is verstandig dit in overleg met het      
consultatiebureau of de kinderarts te doen. Wijs ouders op de risico’s. Het moet veilig zijn, 
dat wil zeggen dat contra-indicaties worden uitgesloten. Pas de juiste, veilige, methode toe, 
met goed materiaal (bij voorkeur Pacco-doeken, i.v.m. gebruikersgemak). Inbakeren uiterlijk 
tot de baby 6 maanden oud is. 
Een baby die niet in goede conditie is, koorts heeft of tot  24 uur daarvoor is ingeënt mag 
nooit worden 
ingebakerd. Op verkeerde wijze of met ongeschikte middelen inbakeren kan risicovol zijn en 
kan de 
kans op het ontwikkelen van een heupafwijking bevorderen. Strikte leeftijdsgrenzen zijn van 
belang: 
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een al wat oudere baby die er ingebakerd of losjes ingepakt in slaagt om te draaien, belandt 
in een 
potentieel levensbedreigende situatie! 
Het actuele advies is om inbakeren na de vierde maand af te bouwen en uiterlijk na de zesde 
maand 
geheel na te laten in verband met toenemende veiligheidsrisico’s.  
Ouders tekenen het formulier Ouderverklaring voor: inbakeren (hier bij moet ook het 
formulier Bekwaamheid Medische handelingen getekend worden). Kinderen die ingebakerd 
te slapen worden gelegd, worden extra in de gaten gehouden. 
 
Wiegendood 
Als een baby die kort daarvoor nog gezond leek plotseling en onverwacht dood in zijn bed of 
wieg wordt aangetroffen, spreekt men van wiegendood.  
Wiegendood treft over het algemeen jonge baby's: 85% is jonger dan een halfjaar, met een 
piek in de tweede, derde en vierde levensmaand. Een enkele keer is het kind ouder dan een 
jaar.  
Helaas is er nog geen oorzaak of verklaring voor wiegendood aan te wijzen.  
Wel zijn er risicofactoren aan te wijzen. Het gaat hier om een complex aantal factoren die op 
zichzelf niet fataal zijn.  
 
Risicofactoren:  
� te vroeg geboren 
� een te laag geboortegewicht 
� buikligging: voor een baby die op zijn buik slaapt, is het risico vier keer zo groot als voor 

een baby die op zijn rug slaapt 
� zijligging: voor een baby die op zijn zij slaapt is het risico twee keer zo groot als voor een 

baby die op zijn rug slaapt 
� te warm of te koud slapen 
� het roken door de moeder, of in de omgeving van moeder en kind, tijdens de 

zwangerschap en/of na de geboorte 
� het verblijven en/of slapen van de baby in een rokerige omgeving 
� drugsverslaafde ouder(s); baby's van drugsverslaafden heb een sterk verhoogd risico  
� een slechte groei na de geboorte  
� luchtwegeninfecties  
� oververmoeidheid, veel drukte, veel veranderingen in het leefpatroon van het kind 
Een aantal van bovenstaande factoren is niet te beïnvloeden op het kinderdagverblijf, maar 
er zijn wel voorzorgsmaatregelen, die uitgevoerd moeten worden. 
 
Voorzorgsmaatregelen kinderopvang:  
1. Baby's worden op hun rug te slapen gelegd. Als ouders aangeven dat zij willen dat hun 

kind op de buik of op de zij te slapen wordt gelegd, moet dit schriftelijk worden 
vastgelegd middels een toestemmingsverklaring van ouder(s). Bewaar dit formulier bij de 
andere kindgegevens.  

2. Kinderen tot 11/2 worden te slapen gelegd onder een katoenen dekentje (in een 
dekbedhoes), met eventueel een slaapzakje ( winter- en zomeruitvoeringen) aan. Indien 
er van een dekentje (in dekbedhoes) gebruikt wordt gemaakt, is het zaak het bed zo 
"kort" mogelijk op te maken, de voeten zo dicht mogelijk bij het voeteneinde, het hoofdje 
en de schouders bloot.  

3. In afwachting van de resultaten van nader onderzoek, kunnen baby's op schriftelijk 
verzoek van de ouder(s) bij het te slapen leggen worden ingebakerd, nadat de vaste 
pedagogisch medewerksters van het kind daaromtrent door de ouder(s) zijn 
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geïnstrueerd.  
4. In de ruimtes waar kinderen vertoeven wordt niet gerookt.  
5. De slaapkamer moet goed te ventileren zijn. De slaapkamer moet ten minste drie maal 

per dag gedurende tien minuten gelucht1 worden, of er moet een doorlopende ventilatie 
zijn.  

6. De bedjes moeten veilig zijn. Dit betekent:  
- spijlen staan niet meer dan zeven centimeter uit elkaar. De zijkanten zijn niet van 

textiel of vlechtwerk (zgn. hoofdbeschermer), dit in verband met de ventilatie. De 
spijlen lopen door tot de bodem en zijn ten minste 60 centimeter hoog 

- een vrij stevig, goed passend matras. De ruimte tussen het matras en de rand van 
het bed mag hooguit 2 cm zijn, zodat de baby niet bekneld kan raken. Geen kapotte 
of versleten matrassen gebruiken 

- geen kussen of plastic materialen in het bed gebruiken  
- ook geen plastic speelgoedbeesten bij het kind in bed 
- geen koordjes, bandjes of touwtjes in het bedje  
- geen zeiltjes in het bed. Indien toch nodig, gebruik dan een speciale molton, alleen 

onder de billen  
7. Kinderen worden nooit vastgebonden in bed 
8. Kinderen hebben geen sieraden om in bed ( kettinkjes, armbandjes, oorbellen, 

haaraccessoires)  
9. Kinderen worden nooit met een slab om te slapen gelegd 
10. Ouders worden verzocht om katoenen slaapkleding mee te geven voor hun baby 

Een baby die zweet, heeft het al te warm.  
11. Baby's geen medicijn geven die promethazine bevat (b.v. Phenergan) of een ander 

middel dat slaperigheid als bijwerking heeft (sticker: kan de rijvaardigheid beïnvloeden)  
12. Baby's worden te slapen gelegd in een aparte, rustige ruimte  
13. Bij het te slapen leggen van baby's, altijd de slaapkamers gebruiken die het dichts bij de 

groepsruimte liggen  
14. De slaapkamers zijn zodanig ingericht dat toezicht kan worden gehouden op de baby's, 

zonder dat ze in hun slaap gestoord worden (binnenramen, opstelling van de bedjes) 
15. Op iedere slaapkamer is een goed werkende babyfoon aanwezig 
16. Als er een baby ligt te slapen, moet de pedagogisch medewerker regelmatig persoonlijk 

toezicht houden 
17. Probeer contact met verkouden en/of hoestende mensen zoveel mogelijk te voorkomen  
18. Baby's niet zomaar een tijd laten huilen. Dat levert extra -frustratie op, het kind ligt 

onrustiger en neigt eerder tot woelen. Daarmee loopt een kind een verhoogd risico   
1 Luchten betekent dat gedurende de genoemde tijd een buitenraam of buitendeur volledig open gezet wordt 
 
Op het dagverblijf moet een actieplan zijn hoe te handelen in geval van wiegendood. In elke 
babygroep hoort zo' n actieplan te hangen. 
Elk actieplan hoort toegesneden te zijn op de eigen situatie van de groep. Na elke 
verandering of wisseling, bijvoorbeeld in de samenstelling van het team moet het actieplan 
opnieuw worden aangepast. Elke invalkracht dient op te hoogte te zijn van het actieplan.  
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Eerste hulp  
Iedere pedagogisch medewerker heeft de cursus kinder- EHBO en -reanimatie gevolgd en 
neemt deel aan de jaarlijkse herhalingscursus en is op grond hiervan bevoegd om de 
noodzakelijke handelingen uit te voeren.2 
Wanneer een baby plotseling in ademnood lijkt te verkeren, dan zal de betrokken 
pedagogisch medewerker onmiddellijk drie dingen moeten doen:  
 
1. zorgen dat het kind zo ligt dat de neus en mond vrij zijn  
2. een collega te hulp roepen 
3. kinderreanimatie en/of EHBO toepassen  
 
De kernvraag is nu of de baby ademt of niet, een vraag die soms niet zomaar te 
beantwoorden is.  
Soms is de ademhaling beter te voelen (met de rug van de hand, door deze voor de neus te 
houden) dan te zien of te horen. In geval van twijfel kan je het kind prikkelen, bijvoorbeeld 
door de onderkant van de voet van het kind te tikken, eerst licht, dan krachtiger. Op zo'n 
prikkel zal de ademhaling als het goed is duidelijk reageren.  
Blijft de ademhaling weg, dan zal beademing toegepast moeten worden: bij een baby in de 
regel als mond op neus- en- mondbeademing, ongeveer twintig maal per minuut, waarbij het 
erom gaat dat je gelijktijdig de borstkas en de buik ziet bewegen.  
Als tot beademing besloten wordt, zal een naaste aanwezige collega met grote spoed om 
medische hulp moeten bellen (telefoonnummer 112 en vragen om een ambulance en 
melden dat het om een kind ( leeftijd vermelden) gaat. 
2

 Pas aangestelde  pedagogisch  medewerkers, die de cursus kinderEHBO en -reanimatie nog niet hebben gevolgd, dienen in het geval van 

ademnood bij een kind de hulp van een collega in te roepen, die de cursus kipderEHBO en - reanimatie wel gevolgd heeft. 
 
Uitvoering beademing baby:  
- leg de baby op de rug; zodat mond en neus vrij zijn 
- adem in, plaats je mond over de mond en de neus van de baby en blaas voorzichtig via 

de mond en neus jouw adem in de baby  
- kijk ondertussen met een schuin oog of de borstkas van de baby omhoogkomt 
- blaas twintig keer per minuut je adem met kleine pufjes bij de baby in  
- draai, tussen het blazen in, je hoofd weg, adem zelf "verse" lucht in, en kijk of de 

borstkas inzakt  
- houd voortdurend het hoofd van de baby stil in de juiste stand  
- na 1 minuut beademen, controleer of er bloedcirculatie is, b.v. bewegingen, slikken, 

ademen  
- start met uitwendige hartmassage, indien er geen bloedcirculatie is, in combinatie met 

beademen  
- ga ermee door tot een deskundige het van je overneemt of de baby spontaan begint te 

ademen  
- laat de baby nooit alleen 
 
Uitvoering beademing dreumes /peuter:  
- leg de dreumes/peuter op de rug  
- leg een hand op het voorhoofd van het kind en de andere hand onder de nek 
- breng het hoofd achterover, en voel (bv met vinger) in de mond of de ademhalingsweg 

vrij is 
- bij een klein kind: adem in en plaats jouw mond over de mond en neus van het kind en 
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blaas voorzichtig jouw adem in het kind  
- bij een groot kind: adem in en plaats jouw mond over de mond van het kind terwijl je de 

neus dichthoudt, blaas je voorzichtig jouw adem in het kind. 
- kijk met een schuin oog of de borstkas van het kind omhoog komt 
- beadem met een frequentie van ongeveer 20 maal per minuut  
- draai na een beademing je hoofd weg zodat je zelf "verse” lucht inademt en kijk gelijk of 

de borstkas daalt  
- na 1 minuut beademen, controleer of er bloedcirculatie is, b.v. bewegingen, slikken, 

ademen 
- start met uitwendige hartmassage, indien er geen bloedcirculatie is, in combinatie met 

beademen  
- ga ermee door tot een deskundige het van je over neemt of het kind begint spontaan te 

ademen 
- laat het kind nooit alleen 
Na het inroepen van medische hulp worden de ouders/verzorgers gebeld door diezelfde 
persoon. Probeer ouder(s) / verzorger(s) zo duidelijk mogelijk te vertellen wat er gebeurt is. 
AKTIEPLAN BIJ BABY/ KIND IN ADEMNOOD (WIEGENDOOD) 

Wanneer een baby/ kind in ademnood lijkt te verkeren handel dan als volgt:  

1. Leg het kind op de rug zodat mond en neus (ademhalingswegen) vrij zijn 
2. Alarmeer een collega 
3. Geef EHBO en/of reanimatie  

Taken collega 
1. Bel 112 vraag om een ambulance, geef korte route beschrijving 
2. Geef altijd aan dat het om een kind gaat, indien baby vermeldt dit ( i.v.m. meenemen 

beademingsapparatuur e.d.)  
3. Laat de betrokken pedagogisch medewerker weten dat de ambulance is gebeld en eraan 

komt  
4. Zet een medewerker bij de ingang van het parkeerterrein of entree om het 

ambulancepersoneel de weg te wijzen  
5. Laat de desbetreffende groep ontruimen, de andere kinderen worden opgevangen in de 

naastgelegen groepen, plak ramen af 
6. Bel ouders/ verzorgers en vang hen op zodra zij arriveren 
7. Bel de directie en informeer. 06-53720888  
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Taken Directie/ Manager 
Coördineren gezamenlijke verantwoordelijkheid van pedagogisch medewerker t.a.v.  

1. Analyse oorzaak ademstilstand/ overlijden 
2. De nazorg die wenselijk en mogelijk is voor:  

• de ouder(s) / verzorger(s) van het kind 
• het personeel 
• de groep en de ouders 
 
De afspraken over wat Kindcentrum Supertof de Lutte doet betreffende nazorg: 
• begrafenis 
• bloemen 
• advertentie 
• evaluatie 

 


