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Protocol Veilig slapen en wiegendood 

Dit protocol is onderdeel van het pedagogisch beleid van kinderopvang De Zoete Inval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel protocol veilig slapen en wiegendood 

Het doel van dit beleid is het geven van richtlijnen en instructies rondom het veilig 
slapen van kinderen. Het beleid is afgestemd op de landelijke richtlijnen.  
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Inleiding  

 

Slapen is goed voor de ontwikkeling van jonge kinderen, en daarom is het slaapmo-
ment niet weg te denken uit het standaard dagritme op het kinderdagverblijf. Belang-
rijk bij het slapen is dat dit zo veilig mogelijk gebeurt. Dit protocol geeft instructies en 
richtlijnen voor een veilige slaapsituatie voor de kinderen, om zo ongevallen en ri-
sico’s op wiegendood zoveel mogelijk te beperken.  
 
We maken in dit protocol onderscheid in slapen voor 0-2 jarigen en slapen voor 2-4 
jarigen. 
 
Bij slapen voor 0-2 jarigen is het handelen vooral gericht op het voorkomen van wie-
gendood. Hierin is het van wezenlijk belang dat handelen volgens het beleid levens-
reddend kan zijn. Daarnaast voorkomen we met het handelen volgens dit beleid ook 
ongevallen, zoals bijvoorbeeld vallen uit bed. 
 
Bij slapen voor 2-4 jarigen is het risico op wiegendood niet meer aanwezig. We rich-
ten ons op slapen en rusten en het voorkomen van ongevallen. 
 
Medewerkers op het kinderdagverblijf, ook invalkrachten en stagiaires kennen de in-
houd van dit protocol en handelen volgens de afspraken. 
 
Als basis voor het veilig slapen van 0-2 jaar gebruiken we de kennis van het Neder-
lands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Het NCJ heeft speciaal voor de kinderop-
vang een slaapbeleid ontwikkeld en richt zich op preventie en onderzoek. Het slaap-
beleid van het NCJ is opgesteld op basis van de door NVK (Nederlandse Vereniging 
voor Kindergeneeskunde), AJN (Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland,) RIVM 
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en Nederlands Centrum Jeugdge-
zondheid (NCJ) ondersteunde landelijke richtlijn Preventie Wiegendood. In 2015 
heeft het NCJ de preventieve tak van stichting Wiegedood overgenomen. Stichting 
Wiegedood was voorheen de autoriteit op preventieve maatregelen ter voorkoming 
van wiegendood. 
 
De Consumentenbond, Veiligheid NL, Adviescommissie Preventie Wiegendood en 
het NCJ hebben sinds november 2018 de handen ineengeslagen ter preventie van 
wiegendood. Doel van de samenwerking is informatie rondom veilig slapen toegan-
kelijker te maken voor alle (aankomende) ouders/verzorgers en professionals. De 
ambitie is om hiermee de babysterfte door wiegendood verder terug te dringen.  
 
Daarnaast geldt het Warenwetbesluit Bedden en Boxen. Hierin zijn de voorwaarden 
gesteld waaraan bedden in de kinderopvang moeten voldoen. De Nederlandse 
Voedsel en Waren-Autoriteit (NVWA )is de keuringsinstantie op onze locatie voor 
controle of wij aan dit besluit voldoen. 
 
Ook is er de Wet kinderopvang die voorwaarden stelt aan de aanwezigheid van een 
slaapkamer voor kinderen tot 1 ½ jaar en die voorwaarden stelt aan een veilige en 
gezonde (slaap)omgeving voor de kinderen. 
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Pedagogische en praktische afspraken 
 
In het kort de pedagogische en praktische afspraken rondom het slaapbeleid. 
 
Wij vinden het belangrijk dat slapen zo veilig mogelijk gebeurt, het is niet weg te den-
ken uit een standaard dagprogramma binnen De Zoete Inval. Slapen is belangrijk in 
de ontwikkeling van kinderen, het naar bed gaan is een activiteit welke zorgvuldig 
wordt begeleid. Dit gebeurt groepsgewijs waar dat mogelijk is en individueel waar dat 
nodig is. Uitgangspunt blijft de (slaap) behoefte van ieder individueel kind. 
 
Het slaapbeleid van De Zoete Inval geeft informatie en instructies voor het creëren 
van een veilige slaapomgeving van de kinderen. Het doel van dit beleid is het geven 
van richtlijnen en instructies rondom het veilig slapen van kinderen. Het beleid is af-
gestemd op de landelijke richtlijnen.  
 
Bij het opstellen van het slaapbeleid De Zoete Inval is gebruik gemaakt van de vol-
gende bronnen: 

• www.consumentenbond.nl/veiligslapen 

• www.ncj.nl/preventiewiegendood  

• www.veiligheid.nl  
 
Alle pedagogisch medewerkers binnen De Zoete Inval zijn op de hoogte van het be-
leid veilig slapen. Daarnaast zijn medewerkers verantwoordelijk dat zij op de hoogte 
zijn van het slaapbeleid en bij eventuele vragen en/of onduidelijkheden zelf navraag 
doen bij de leidinggevenden. Wij hechten belang aan de gezondheid en veiligheid en 
daartoe hebben we een aantal maatregelen genomen. Zo zijn de slaapruimtes goed 
geventileerd.  
 
Alle kinderen slapen in een spijlenbedje. Met het oog op risico’s (bijvoorbeeld wie-
gendood) worden de slapende kinderen minimaal ieder half uur gecontroleerd. Het 
eerste kwartier controleren we de kinderen extra om te kijken of ze slapen. Kinderen 
worden alleen ingebakerd of op de buik te slapen gelegd op vraag van ouders en zij 
slapen dan in het zicht van pedagogisch medewerkers. Als kinderen thuis op de buik 
slapen of worden ingebakerd vragen wij om een schriftelijke verklaring te tekenen.  
Wij maken ook geen gebruik van Sleepy Wings.  
 
Wij zullen u via dit protocol bekend maken met de handelswijze en afspraken die ge-
maakt zijn omtrent het slapen binnen onze kinderopvang. 
 

Wat is “wiegendood” ?  

Het begrip wiegendood wordt gehanteerd voor een plotseling en onverwacht 

overlijden van een kind in de eerste twee levensjaren, zonder verdere beperkingen in 

de definitie. Twee belangrijke factoren die het optreden van wiegendood kunnen 

veroorzaken zijn warmte-stuwing en rebreathing.  

Warmtestuwing ontstaat als een kindje het warm heeft en de lichaamswarmte niet 

goed kan afgeven, wat leidt tot sterke verhoging van de lichaamstemperatuur. 

http://www.consumentenbond.nl/veiligslapen
http://www.ncj.nl/preventiewiegendood
http://www.veiligheid.nl/


 

5 
 

Rebreathing is het steeds opnieuw inademen van uitgeademde lucht, leidend tot 

zuurstoftekort, afnemend bewustzijn en mogelijk fatale afloop.  

Risicofactoren in de omgeving en verzorging zijn:  

• Buikligging  

• Warmte stuwing  

• Uitwendige ademhalingsbeperkingen  

• Onveilig bedmateriaal  

• Gebrek aan toezicht 

• Passief roken  

• Heroïne, methadon en cocaïne  

• Cederende medicatie  

• Kunstvoeding  

• Verandering in de dagelijkse routine  

• Stofwisselingsziekten.  

Daarnaast zijn er risicofactoren in de lichamelijke sfeer, zoals laag geboortegewicht 

en mannelijk geslacht. Dikwijls worden meerder risicofactoren in een onderlinge 

combinatie aangetroffen. 

Slapen van 0-2 jaar 
Waarom belangrijk 
De bedden in de kinderopvang voldoen aan het Warenwetbesluit Bedden en Boxen. 
Hierin staat beschreven dat de bedden gecertificeerd moeten zijn en aan welke eisen 
de bedden moeten voldoen. Bij De Zoete Inval is het uitgangspunt dat de kinderen 
van 0-2 jaar in een slaapkamer slapen.  
 
Voor 0–2 jarigen geldt een verhoogde kans op wiegendood. Wiegendood komt bo-
ven de leeftijd van 1 jaar nauwelijks voor. Wiegendood is een risico met grote gevol-
gen. Daarom volgen wij wel het slaapbeleid van het NCJ en passen wij maatregelen 
ter voorkoming van wiegendood toe voor kinderen van 0–2 jaar. 
 
Belangrijk hierin is onder andere de regelmaat en routine. 

• Houd jonge en nieuwe baby’s extra in het oog. Veranderingen in omstandig-
heden en routine bij baby’s kan stress en slaapverstoring veroorzaken, wat 
een verhoogd risico met zich mee kan brengen op wiegendood. De situatie op 
het kinderdagverblijf verschilt in vrijwel alle opzichten van die van thuis. 
Daarom is het wennen belangrijk. Ook het samen afspraken maken over de 
overgang van thuis naar het kinderdagverblijf is belangrijk.  
 
Bijvoorbeeld: Een kind wat thuis veel gedragen wordt door de ouders/verzor-
gers kan mogelijk moeilijker wennen binnen de dagopvang. Stem met de ou-
der/verzorger de situatie goed af en maak samen afspraken over hoe de over-
gang zo soepel mogelijk kan verlopen. Voorkom oververmoeidheid van een 
baby. Houd het ritme van een baby goed in de gaten en leg een baby op tijd in 
bed. 
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• Omdat veranderingen in de routine duidelijk een risico verhogend effect heb-
ben, is het aan te raden om een baby volgens een vaste routine naar bed te 
brengen. 
 

• Het slaapbeleid bij De Zoete Inval wordt met ouders/verzorgers besproken bij 
de intake. Als kinderen thuis op de buik slapen of worden ingebakerd vragen 
wij om een schriftelijke verklaring te tekenen. Er worden afspraken gemaakt 
hoe de overgang van thuis naar de opvang zo goed mogelijk kan verlopen. 

 
Er zijn specifieke veiligheidsmaatregelen die een preventieve werking hebben 
op het voorkomen van wiegendood: 
 

Bedden 

Voor de kinderopvang worden er eisen gesteld aan bedden (Warenwetbesluit 

Bedden en boxen). Alle bedden bij De Zoete Inval voldoen aan deze veiligheidsei-
sen. Kinderen worden alleen in bed te slapen gelegd en i.p niet in een kinderwa-
gen, box of wipper. Dit zijn namelijk geen gecertificeerde slaapplaatsen voor de 
kinderopvang. Elk kind heeft een vaste slaapplek. 
 

• Gebruik geen dekbedhoesje in combinatie met een dekentje.  

• Kinderen slapen in een passende, katoenen slaapzak. Een slaapzak is voor 

een baby vanaf twee maanden het veiligst. Het moment van draaien naar de 

buik, dat bij onvoldoende ervaring een risico kan opleveren, wordt uitgesteld 

tot de baby wat groter en sterker is. De ongevoerde slaapzak is het meest 

gunstig. De armsgaten en de opening voor het hoofd mogen niet te wijd zijn.  

• Gebruik dekens niet dubbel.  

• Geen zeiltjes en plastic onder het laken (hebben we hier niet).  

• Geen kussens of andere losliggende onderdelen in bed.  

• Gebruik geen zogenaamde hoofdbeschermer: zo’n ‘bescherming’ is overbodig 

en bovendien kan een baby er met neus en mond tegenaan komen te liggen.  

• Geen sieraden in bed (haarknipjes, armbandjes).  

• Leg geen speelgoed in bed dat kan dienen als opstapje om over de zijwand te 

klimmen.  

• Gebruik een goed stevig, passend matras.  

• Bij eventueel kort slapen in een kinderwagen moet er extra aandacht zijn voor 

goede ventilatie en het kind moet de warmte kwijt kunnen (kap omlaag in 

verband met de warmte). Een kinderwagen is af te raden voor langere 

slaapperiode.  

• Tot twee jaar geen dekbed gebruiken (hier geen gebruik van dekbedden).  
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• Maak het bed kort en met passend beddengoed op, zodat de voetjes vrijwel 
tegen het voeteneind komen (zie tekening).  

• Gebruik alleen een lakentje of een dekentje. Sla het beddengoed niet dubbel; 
een kind kan daar makkelijker onder schuiven. 

• Wij volgen het advies van de consumentenbond m.b.t. artikelen. Als een arti-
kel wordt afgeraden, dan gebruiken wij het artikel dus niet. Als een artikel niet 
wordt benoemd, gebruiken wij het ook niet. Adviezen over gebruik van artike-
len worden opgevolgd. https://www.consumentenbond.nl/veilig-slapen 

• Een baby leggen wij nooit op de buik in bed. Mits ouders een verklaring heb-
ben getekend. 

• Kinderen worden niet in zijligging neergelegd.  

• Kinderen worden niet ingebakerd. Mits ouders een verklaring hebben gete-
kend.  

• Kinderen worden niet gefixeerd in bed. 

• Er wordt geen gebruik gemaakt van babynestjes.  
 
 
 
 
Let op: Zorg voor een goede temperatuur in de slaapkamer. De nek van een baby is 
een goede graadmeter om te voelen of de baby het te warm of te koud heeft. Een 
baby die zweet heeft het al gevaarlijk warm. Neem dan gelijk maatregelen zodat het 
kind het minder warm krijgt. Haal bijvoorbeeld het dekentje weg, pas de kleding of de 
slaapzak aan en houd hierbij rekening met de periode en de temperatuur van het jaar 
en van de slaapkamer.  
 

Slapen en rusten van 2-4 jaar 

Slapen 
 
Het uitgangspunt is dat een kind slaapt in een slaapkamer in een gecertificeerd 
bedje. Hier heeft het de rust van een slaapkamer en is het voor het ritme duidelijk 
dat er geslapen gaat worden.  
 
Voor de kinderen die slapen is er dus een vaste en gecertificeerde slaapplaats. 
Kinderen van 2–4 jaar die gaan slapen in een dubbelslaper, worden bij voorkeur in 
het onderste bed gelegd. Mochten het onder- en bovenbed gebruikt dienen te wor-
den, dan wordt er rekening gehouden dat de lichte kinderen boven liggen in ver-
band met voorkomen van te zwaar tillen. Kinderen vanaf 3 jaar slapen niet meer in 
een slaapzak, maar onder een laken en (in de winter) een deken. 

 

Rusten 

Kinderen van 2 jaar die wat ouder worden hebben niet altijd meer de behoefte om te 
slapen. Zij hebben soms nog wel behoefte aan een moment van rust. We kijken hier-
bij naar de behoefte van het kind. We stemmen dit af met de ouders/verzorgers van 
het kind. Bij De Zoete Inval gaan niet alle kinderen standaard rusten. Het rusten kan 
in de groepsruimte waar ook andere kinderen aanwezig zijn die niet meer slapen en 
die dan bijvoorbeeld een rustige activiteit doen.  

https://www.consumentenbond.nl/veilig-slapen
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Afspraken veilig slapen 

Klimaat slaapkamer 

• Zorg dat het niet te warm is/wordt in de slaapkamers.  

• De minimale temperatuur in een slaapruimte is: 15°C en de maximale tem-
peratuur in een slaapruimte is : 25°C.  

• Neem maatregelen om de temperatuur tussen de aanbevolen temperatuur 
te houden.  

• Pas de kleding, slaapzak en het dekentje aan het jaargetijde en de tem-
peratuur van de slaapruimte aan. 

 

Toezicht houden 

De volgende afspraken zijn er met betrekking tot het toezicht houden: 
 

• Kijk als je een kind naar bed brengt ook in de andere bedden. 

• Controleer elk half uur ín de slaapkamer.  

• Je kijkt in elk bed of het kind veilig slaapt (ademhaling, gezichtje vrij, buiklig-
ging, etc.). 

• Als je kinderen naar bed brengt, benut je dat moment gelijk om te controleren. 

• Zorg dat je altijd in de buurt van de slaapkamer bent als er kinderen slapen.  

Slaapgewoonten (afspraken per punt in het kort) 

• Leg een baby niet op de buik te slapen (tenzij deze een buikslaap verklaring 

heeft)  

• Tot de leeftijd van 1 jaar kinderen die op de buik liggen te slapen terugdraaien. 

Mits ouders een verklaring hebben getekend. 

• Overleg met ouders over slaapgewoonten.  

• Vermijd stress.  

• Ga regelmatig kijken  

• Let op rust en regelmaat.  

Wat mag niet? 

• Leg een baby nooit met een mutsje op in bed: het hoofd is de 
warmteregulator.  

• Koordjes: bijvoorbeeld geen capuchons, of kleding met koordjes eraan in bed. 

• Fopspenen aan een koord. 

• Slaapzakken zonder armsgaten. 

• Gewatteerde katoenen slaapzakken in combinatie met een deken. 

• Bijzondere aandacht voor kinderen met kralen in hun haar gevlochten. 

• Sieraden, spelden en haarelastieken 

• Controleer altijd voordat het kind naar bed gaat of deze nog stevig in het haar 
zitten. Wanneer de pedagogisch medewerker kralen in het haar te gevaarlijk 
vindt, worden de kralen verwijderd.  
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• Geen grote knuffels of grote doeken die het gezicht of de mond kunnen 

bedekken. 

• Geen knuffel met lange haren, lintjes of touwtjes (langer dan 10 cm). 

• Geen knuffel waarvan de inhoud kan vrijkomen door gepeuter of bijten. 

• Geen knuffel waar kleine dingetjes van afgepulkt kunnen worden (zoals; 

kraaltjes, oogjes, knoopjes). 

• Geen knuffel met scherpe kantjes of randjes. 

• De knuffel moet niet in kleinere onderdelen uit elkaar te halen zijn. 

• De knuffel moet makkelijk en goed schoongemaakt kunnen worden. 

 

Slaapkamer (afspraken per punt in het kort) 

• Zorg voor voldoende ventilatie (ventilatie staat dagelijks aan en/of het 

dakraam staat open).  

• De slaapkamer dagelijks ventileren (in de zomer staan de slaapkamer koepels 

open)  

• Zorg dat een baby niet te warm ligt.  

• Het bed niet vlak naast de verwarming zetten.  

• Zet het ledikant niet in de buurt van gordijnen, koorden of snoeren, waarin het 

kind verstrikt kan raken.  

 

Box (afspraken) 

• Zorg dat de scheidingswand in de hoge box dezelfde hoogte heeft als de 

bovenkant van de box, zodat kinderen zich er niet aan kunnen optrekken.  

• Sluit de hoge box altijd, ook als er geen kind in zit.  

• Geen speelgoed in de box waar een kind op kan staan (zoals mandjes, hoog 

speelgoed)  

Overige maatregelen  

• Ruimte bieden aan ouders om borstvoeding te geven. Borstvoeding kan het 

risico op wiegendood verminderen.  

• Met name het eerste half jaar hebben baby’s moeite om hun 

lichaamstemperatuur te reguleren en zijn gevoelig voor warmtestuwing. Niet te 

warm kleden dus.  

• Bij koorts moet een baby niet extra warm worden ingepakt. Zolang de voetjes 

warm aanvoelen heeft de baby het niet te koud.  

Buikslapen afspraken 

• De pedagogisch medewerker informeert de ouder over de risico's van 

buikslapen.  

• Ouder(s) zetten een handtekening op het buikslaapverklaringsformulier als zij 

willen dat het kind op de buik te slapen gelegd mag worden. Daarmee 

onderschrijven ze de verantwoordelijkheid te nemen voor het afwijken van het 

advies van De Zoete Inval.  
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• Op de daglijst is duidelijk zichtbaar voor de pedagogisch medewerker welke 

kinderen met toestemming van de ouders op de buik mogen slapen.  

• Het tijdstip waarop baby’s gaan draaien, verschilt per kind. Sommige baby’s 

draaien al op de leeftijd van twee maanden, de meeste kunnen het na vijf 

maanden, maar er zijn kinderen die later zijn, tot wel negen maanden toe.  

• Het gebruik van een slaapzak helpt wel enigszins tegen het in bed draaien, 

maar blijkt niet afdoende te zijn.  

• Tot de leeftijd van 1 jaar worden kinderen die op de buik liggen te slapen 

teruggedraaid door de pedagogisch medewerkers.  

• Ouder(s) tekenen het buikslaapverklaringsformulier als ze niet willen dat het 

kind teruggedraaid wordt. 

Inbakeren 
Inbakeren brengt extra veiligheidsrisico’s met zich mee. Daarom worden kinderen bij 
De Zoete Inval niet ingebakerd. Kinderen worden alleen ingebakerd als ouders daar 
schriftelijke toestemming voor hebben gegeven. Het kind wordt alleen ingebakerd als 
het slaapt onder direct toezicht van pedagogisch medewerkers.  
 

Overige uitzonderingen 
Er kunnen zich altijd situaties voordoen waarin dit protocol niet voorziet en waarbij 
maatwerk nodig is voor een kind. Bijvoorbeeld wanneer op basis van medische gron-
den een bepaalde handelwijze nodig is ten gunste van het kind. In dergelijke situaties 
overlegt de pedagogisch medewerker altijd met de leidinggevende. De leidingge-
vende overlegt deze situaties altijd met haar collega’s. Het besluit van de leidingge-
venden is beslissend. 
 
Indien er afspraken worden gemaakt die afwijken van dit protocol worden deze af-
spraken schriftelijk vastgelegd en door ouders/verzorgers en de leidinggevende/di-
rectie ondertekend. Er wordt duidelijk vermeld om welke situatie het gaat, om welk 
kind het gaat, welke dringende gronden er zijn om afwijkend te handelen en wat de 
afwijkende handelwijze concreet inhoudt.  
 
 
Handelen in geval van een calamiteit 
Als er ondanks alle voorzorgen toch een baby in slechte conditie wordt aangetroffen, 
prikkel het kind dan door het aan te tikken en wat te bewegen en zie of het zich her-
stelt. Zo niet, sla dan alarm, meldt je direct bij de leidinggevende. Zij bellen 112, laat 
een collega met BHV meteen beginnen  met reanimatie en mond op mondbeade-
ming. De andere pedagogisch medewerkers worden te hulp geroepen, maar de an-
dere kinderen worden niet zonder toezicht gelaten. De leidinggevende neemt contact 
op met de ouders/verzorgers en met de medische instanties.  
 
Het is van belang om van begin af aan feiten te noteren zoals het tijdstip, de omstan-
digheden en de betrokkenen. Hiervoor heeft de hoofd BHV in het gebouw of diens 
plaatsvervanger de eindverantwoording. De te hulp geroepen arts dient in het belang 
van het diagnostiek ook zo spoedig mogelijk de temperatuur van de baby op te ne-
men. 
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Handelen in geval van calamiteit: 
1. Blijf kalm 
2. Prikkel de baby 
3. Roep de hulp in van collega’s en leidinggevenden 
4. Bel direct 112 
5. Pas bij niet reageren mond op mond beademing & reanimatie toe 
6. Laat de directie waarschuwen 
7. Maak notities 

 
De leidinggevende beseft dat in geval van overlijden nazorg voor de betrokken peda-
gogisch medewerkers, collega’s en de ouders/verzorgers belangrijk is. Goede com-
municatie tussen alle betrokkenen staat daarbij voorop. In de eerste plaats hebben 
de ouders/verzorgers recht op volledig inzicht. 
 
Nazorg is van groot belang. Niet alleen voor ouders/verzorgers, maar ook voor an-
dere betrokkenen. Aandacht voor alle betrokkenen en openheid over de gang van 
zaken voorkomen dat het rouwproces extra wordt belast (zie protocol rouw en ver-
lies). 
 


