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Procedure Veilig Slapen 
 
Inleiding  
Helaas komt het in Nederland af en toe voor dat een baby tijdens de kinderopvang overlijdt aan 
wiegendood. Door het nemen van preventieve maatregelen kan dit risico tot een minimum beperkt 
worden. We baseren ons daarbij op de preventieadviezen van de GGD, het consultatiebureau ,de 
stichting Wiegendood en www.veiligheid.nl. In deze procedure komen de volgende onderwerpen aan 
bod: 
1. inbakeren 
2. fixeren/instoppen 
3. buikligging 
4. gebruik van stabilisatierol 
5. slapen in een kinderwagen (binnen/buiten) 
6. belangrijke preventieve maatregelen om de kans op wiegendood te reduceren 
 
 
1. Inbakeren 
Definitie inbakeren: Inbakeren is het van schouders tot en met voeten inwikkelen van een kind in 
doeken om zijn bewegingen te beperken zodat hij zich gemakkelijker kan overgeven aan de slaap. 

  
Voor we overgaan tot inbakeren attenderen we graag op een stuk rust en regelmaat. Rust en 
regelmaat zorgt dat stressprikkels afnemen bij de baby en de baby weet waar hij aan toe is. 
Het werkt net zo goed, alleen duurt het soms ietsje langer. Binnen de GGD is het beleid om het 
inbakeren zo lang mogelijk uit te stellen en alleen bij zeer overbelaste ouders toe te passen.  
 
Door het inbakeren (voor kinderen tussen de 4 en 6 maanden) komen de kinderen tot rust en kunnen 
zich beter overgeven aan de slaap. De baby is daardoor beter uitgerust, huilt minder en kan, doordat 
het beter uitgerust is, rustiger en effectiever drinken. Onderzoek heeft uitgewezen dat vooral 
huilbaby’s baat hebben bij inbakeren, waardoor extreem huilen en onrustig gedrag kan worden 
voorkomen of beperkt worden.  
 
Inbakeren wordt gebruikt bij kinderen die: 

• Moeite hebben om zelf in slaap te vallen 

• Steeds hazenslaapjes doen 

• Snel overprikkeld zijn 

• Veel huilen zonder dat er een aanwijsbare oorzaak is gevonden 
 

Voorwaarden inbakeren  

• Ouders dienen het Formulier "verzoek veilig slapen" te tekenen. 

• Inbakeren gebeurt nooit 24 uur na een vaccinatie, bij koorts of bij ernstige 
luchtweginfecties/benauwdheid, het kind moet goed kunnen hoesten. 

• Inbakeren gebeurt alleen met de door de ouders meegebrachte doek speciaal voor inbakeren en 
die voldoet aan de juiste leeftijdsindicatie. De gastouder dient instructie te krijgen van de ouder en 
de doek is daarnaast ook nog voorzien van een duidelijke handleiding. 

• Inbakeren gebeurt alleen tot het moment dat de kinderen zichzelf om en om kunnen draaien. 

• Ouders blijven te allen tijde eindverantwoordelijk. 
 
Als een baby niet in goede conditie is (bijvoorbeeld koorts heeft) mag deze nooit in een 
inbakerslaapzakje te slapen gelegd worden! Ook al is er een verzoek ondertekend. 

 
2. Fixeren 
Definitie van fixeren: Het tijdelijk fixeren (vastleggen) van de baby in bed, om het draaien naar 
buikligging en blootwoelen tegen te gaan. 
 
Vastleggen is voor een normaal ontwikkelde, gezonde baby onnodig belemmerend voor de 
motorische ontwikkeling. Daarom worden baby’s niet vastgelegd in bed.  
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3. Buikligging 
Leg een baby vanaf de geboorte altijd op de rug te slapen. Dit is de veiligste slaaphouding. De baby 
ligt zo met het gezichtje vrij. Draai een baby bij eventuele secundaire buikligging (de baby draait zelf 
van rug naar buik in bed) weer op de rug. Als een baby zichzelf vlot om en om kan draaien, kan de 
baby zelf zijn slaaphouding bepalen. Op welke leeftijd dit is, verschilt per kind. Gemiddeld met 5 
maanden kunnen baby’s zelf draaien, maar een heel vlotte baby lukt het soms al met 3 maanden. Een 
baby kan ook pas met 9 maanden zo ver zijn. Stelregel is dat het kind soepel om en om moet kunnen 
draaien.  
 
Het moment van omdraaien kun je uitstellen door je baby in een slaapzak te laten slapen.  
Als je twijfelt of het kind sterk genoeg is om om te keren, leg het kind dan weer terug op de rug. Je 
kunt het beste wachten tot het kind als het gedraaid is in een diepere slaap ligt, dit is na ongeveer 10 
minuten. Het laat zich dan vrij makkelijk terugdraaien.  
Overleg met ouders bij een baby die zichzelf telkens naar de buik draait of ouders willen dat de baby 
wordt teruggedraaid of zelf zijn voorkeurshouding mag kiezen.  
Als ouders wensen dat hun baby in buikligging wordt gelegd, moeten zij hiervoor Formulier verzoek 
veilig slapen tekenen. 
 
4. Gebruik van stabilisatierol 
Consument en Veiligheid raadt het gebruik van stabilisatierolletjes in het bed af. Van de 
stabilisatierolletjes (om het kind op de zij te laten slapen) is geen degelijk wetenschappelijk onderzoek 
bekend naar de effectiviteit en veiligheid. Uit buitenlands onderzoek blijkt wel dat kussens in bed tot 
problemen kunnen leiden als een baby daar met zijn gezicht tegen komt te liggen. Een stabilisatierol 
kan vergeleken worden met een kussen. Gebruik ook geen handdoeken als alternatief van een 
stabilisatierol. 
Oppasvoordeel.nl volgt dit advies op: kinderen worden niet in een stabilisatierol te slapen gelegd.  
 
5. Slapen in een kinderwagen (binnen/buiten) of hangwieg 
Binnen:                                                                                                                                

• Indien een kindje in de kinderwagen gaat slapen, staat deze altijd in het zicht van de gastouder.  

• De gastouder zorgt ervoor dat voorkomen wordt dat kinderen die nog door de groep lopen in de 
kinderwagen gaan klimmen of er iets in gooien.  

• Als een kindje zich uit zich zelf op de zij kan draaien of om kan draaien dan mag het kindje niet 
meer in de kinderwagen slapen. 

 
Buiten:  

• Als er een kindje in een kinderwagen in de buitenlucht gezet wordt om te slapen, staat de 
kinderwagen altijd in het zicht van de gastouder. 

• Er wordt gebruik gemaakt voor een speciale hordoek om te voorkomen dat er insecten in de 
kinderwagen vliegen.  

• De opening van de kinderwagen wordt niet in de wind of in de zon gezet. 

• Bij een tempratuur van 0 graden en lager wordt de wagen niet meer buiten gezet. 
 
6. Belangrijke preventieve maatregelen om de kans op wiegendood te reduceren 
6.1 Medicijngebruik 

• Gebruikt een baby medicijnen, vraag dan of de ouders advies van de behandelend arts inwinnen 
en ga na of is gecontroleerd op een slaapverwekkende bijwerking. Geef geen hoestmiddel met 
slaapverwekkende bijwerking (gele sticker op de verpakking) aan kinderen onder de twee jaar: 
geen promethazine en alimemazine. 

 
6.2 Voorkom dat een baby te warm ligt. 

• De factor warmtestuwing speelt een waarneembare rol bij baby’s die aan wiegendood overlijden. 
Door kou overlijdt een baby zelden. 

• Een baby die het te warm heeft kun je voelen in het nekje. Als het in de nek klam is of zweterig is 
de baby te warm 

• Zorg dat het niet te warm is of wordt in de slaapvertrekken. De verwarming hoeft er vaak niet aan. 
De aanbevolen slaapkamertemperatuur is 15 tot 18 graden. 

• Leg een baby tot 2 jaar te slapen in een babytrappelzak. Eventueel wordt een lakentje gebruikt. 
(zie voorwaarde instoppen met een lakentje). Er worden geen dekbedjes gebruikt. Ook geen 
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losliggende dekbedhoes met een dekentje erin. Combineer geen trappelzak met ander 
beddengoed. Laat een baby nooit met bedekt hoofd slapen. 

• Geen doeken over de kinderwagen kap of over de wiebelwieg i.v.m. zuurstoftoevoer. 
 

6.3 Zorg voor veiligheid in het bed 

• Gebruik kinderbedjes die aan de veiligheidsnormen voldoen. Spijlen mogen niet verder van 7,5 
cm uit elkaar staan. 

• De matrassen mogen niet te zacht zijn en moeten goed in het bedje passen. De matrassen 
moeten in goede staat zijn en regelmatig worden vervangen. 

• Gebruik nooit een kussen, een kussenachtige knuffel, doekjes met koordjes waarin bv speen 
hangt zachte hoofd- en zijwandbeschermers, zeiltjes, tuigjes, koorden of voorwerpen van zacht 
plastic in het bedje.  

• Wanneer ouders willen dat hun kindje met een grote knuffel slaapt of met een kussen(tje), dienen 
zij hiervoor Formulier verzoek veilig slapen in te vullen en te tekenen.  

• Maak het babybed (bij gebruik van laken) kort op: dat wil zeggen zo dat de voetjes vrijwel tegen 
het voeteneind liggen. Dit is bedoeld om te voorkomen dat het kind onder het beddengoed schuift. 
Vermijd ook het opvullen van ruimte aan het voeteneinde met dubbelgeslagen dekens of een 
kussen. 

• Laat de slaapkamers en het beddengoed regelmatig luchten. Wanneer er niet geslapen wordt in 
de slaapkamer, wordt het raam geopend (indien mogelijk) voor luchten (ventilatie). 

• Geef nooit een fles drinken mee naar bed. 

• Dubbelcheck of het bedhekje goed is gesloten.  
 
6.4  Voorkom gezondheidsschade door (mee) roken 

• Niet alleen voor wiegendood is roken een risicofactor. Rook kan een baby veel schade doen, 
(levenslang!) blijvende gevolgen. Daarom mag nergens binnen worden gerookt.  

 
6.5 Houd voldoende toezicht 

• Kijk telkens als je een kindje naar bed brengt even in de andere bedjes 

• Wanneer een kindje huilt in bed, ga ja altijd even kijken 

• Houd nieuwkomers/ jonge baby’s zoveel mogelijk in het oog. Er zijn sterke aanwijzingen dat 
veranderingen in omstandigheden en routine bij (jonge) baby’s stress veroorzaken. De situatie 
tijdens kinderopvang verschilt in vrijwel alle opzichten van die in het ouderlijk huis. Het is daarom 
verstandig om met ouders van jonge baby’s een wenafspraken te maken, waarin bij voorkeur een 
slaapperiode is opgenomen.  

• Iedere 10 minuten nadat je het kindje in bed hebt gelegd ga je ter controle bij het kindje langs, 
totdat deze in slaap is gevallen. Daarna ga je in ieder geval eens per half uur ter controle langs de 
kinderen.  

• Maak zoveel gebruik van een babyfoon; zeker als er buiten wordt gespeeld.  
 



Procedure veilig slapen Pagina 4 van 4 september 2015  
 
 

 

Formulier verzoek veilig slapen 
 
Bij Oppasvoordeel.nl hanteren we afspraken met betrekking tot veilig slapen en ter 
voorkoming van wiegendood. Deze zijn opgenomen in het protocol Veilig slapen. 
 
Op verzoek van de ouders kan van deze afspraken worden afgeweken. 
 

Naam kind  :……………..……………………………………………. 
 
Geboortedatum :…………………………………………………………… 
 
Met onderstaande verklaring geeft u aan dat de gastouder uw kind:  
(aankruisen wat van toepassing is)  
 

o op de rug te slapen legt. Mocht uw kind naar buik of zij draaien, dan draait de  
 gastouder uw kind niet terug op de rug 
 

o op buik of zij te slapen legt 
 

o mag inbakeren 
 

o een grote knuffel of kussen(tje) in bed heeft 
 

o overig……………………………………………………………………………… 
 

 
 
Datum   :……………………… 
 
 
 
Naam ouder  :……………………………………………………. 
en handtekening  
 
 
 
 
 
Naam gastouder :……………………………………………………. 
en handtekening   
 
 

 
 


