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Richtlijn                              

 
Protocol Wiegendood 
 
Als een baby die kort daarvoor nog gezond leek plotseling en onverwacht dood in zijn bed of wieg 
wordt aangetroffen, spreekt men over wiegendood. Helaas is er nog geen oorzaak of verklaring voor 
wiegendood gevonden. Wel zijn er risicofactoren aan te wijzen. Het gaat hier om een complex van 
factoren die op zichzelf niet fataal zijn: 
- Te vroeg geboren 
- Een te laag geboortegewicht 
- Buikligging: voor een baby die op zijn buik ligt 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 ligt 
- Te warm of te koud slapen 
- Een onveilige slaapplaats 
- Het roken door de moeder, of in de omgeving van de moeder tijdens de zwangerschap en/of na 

de geboorte 
- Het verblijven en/of slapen in een rokerige omgeving 
- Een slechte groei na de geboorte 
- Luchtweginfecties 
- Oververmoeidheid, veel drukte, veel veranderingen in het leefpatroon van het kind 
- Baby's van drugsverslaafden hebben een sterk verhoogd risico 

 
Een aantal factoren is niet te beïnvloeden bij de gastouder, maar er zijn wel voorzorgsmaatregelen, 
die uitgevoerd moeten worden. Hiervoor wordt de JGZ-richtlijn Preventie Wiegendood gevolgd..   

- Baby's worden op hun rug te slapen gelegd.  
Als ouders/verzorgers aangeven dat zij willen dat hun kind op de buik of de zij te slapen wordt 
gelegd, moet dat schriftelijk vastgelegd worden in de afsprakenlijst. 
Dit formulier wordt bij de andere gegevens van het kind bewaard door de gastouder en het 
gastouderbureau. 

-    Kinderen tot 1,5 jaar worden in babyslaapzakken te slapen gelegd.   
     Er wordt geen gebruik gemaakt van dekbedden, ook niet in de box.  
-    Bed wordt kort en stevig opgemaakt, de voeten worden tegen het voeteneinde gelegd. 
-    In de ruimten waar kinderen vertoeven wordt niet gerookt. 
-    De slaapkamer moet goed te ventileren zijn.  

De slaapkamer moet 2 à 3 maal per dag minstens 10 minuten geventileerd worden of er moet een 
doorlopende ventilator zijn. De  gewenste temperatuur in de slaapkamer is tussen de 15 en 18 
graden Celsius. Er moet een kamerthermometer aanwezig zijn. 

-    De bedjes moeten veilig zijn. Dit betekent:  
     *  spijlafstand minimaal 4,5 en maximaal 6,5 centimeter.           
     *  een vrij stevig, goed passend matras en de ruimte tussen het matras en het bed 
         mag hooguit 2,5 centimeter zijn.                            
     *  stevig en vlak matras. Geen afsluitende onderlaag. 
     *  geen fixatie in bed. 
     *  geen koordjes, slab, bandjes of touwtjes in het bedje of aan de kleding 
     *  geen koordje aan de fopspeen. 
     *  het verdient de voorkeur dat bed en wieg meer dan twintig centimeter van de verwarming  
        staan. 
-    Boxen mogen niet in de zon staan. 
-    De baby in katoenen kleding te slapen leggen. Een baby die zweet, heeft het al te warm. 
-    Geen hoestdrank geven die promethazine bevat (bv. Phenergan) of een andere middelen dat 

slaapverwekkende bijwerkingen heeft (sticker: kan de rijvaardigheid beïnvloeden) tenzij dit is 
voorgeschreven door de huisarts. Indien ouders er toch op staan, moet dit schriftelijk worden 
vastgelegd worden middels de medicijnverklaring. 

-    Als er een baby ligt te slapen, moet de gastouder regelmatig (meerdere malen) in de slaapkamer 
gaan kijken. Tevens moet er een deugdelijk babyfoon aan staan. 
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-    Zorg dat kinderen voldoende slaap krijgen. Wisselingen, drukke evenementen, het is voor baby’s al  
gauw te veel. De slaap na zo'n vermoeiende ervaring is een extra risico. Zorg dan voor extra 
toezicht. 

-    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. 

 
Bij iedere gastouder moet een actieplan zijn hoe te handelen in het geval van wiegendood.  
 
Het actieplan hoort toegesneden te zijn op de eigen situatie voor de situatie bij de gastouder. Na elke 
verandering of wisseling- bijvoorbeeld in de samenstelling de kinderen, moet het actieplan opnieuw 
worden aangepast.  
 
 Eerste hulp 
 
Wanneer een baby plotseling in ademnood lijkt te verkeren, dan zal de betrokken gastouder 
onmiddellijk drie dingen moeten doen:   
1.  Zorgen dat het kind zo ligt dat de neus en mond vrij zijn. 
2.  Indien mogelijk hulp roepen en vervolgens 112 bellen. 
3.  Zo snel mogelijk contact opnemen met de ouders en het gastouderbureau. 
 
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 voorzichtig prikkelen, bijvoorbeeld door over 
de onderkant van de voet van het kind te strijken, eerst licht dan krachtiger.  
Op zo'n prikkel zal de ademhaling als het goed is duidelijk reageren.  
Blijft deze reactie uit, dan moet een sterkere prikkel toegepast worden, er kan geprobeerd worden het 
kind voorzichtig wakker te schudden. Kijk ondertussen hoe laat het precies is, zo kan er namelijk 
gecontroleerd worden hoe lang je bezig bent. 
 
Blijft de ademhaling weg, dan zal de beademing toegepast moeten worden; bij een baby in de regel 
als mond-op-neus-beademing, of als mond-op-neus-en-mond-beademing ongeveer twintig maal per 
minuut, waarbij het erom gaat dat je gelijktijdig de borstkas en buik ziet bewegen. 
Als tot beademing besloten wordt, zal iemand met grote spoed om medische hulp moeten bellen 
(telefoonnummer 112 en vragen om een ambulance).  
 
Uitvoering beademing/ borstcompressies; 
 
-    leg de baby op de rug 
-    leg een hand op het voorhoofd van de baby en de andere hand onder de nek 
-    Breng het hoofd van het kindje een klein beetje achterover, het hoofdje moet recht komen te liggen 

om de luchtpijp te openen. 
-    adem in, plaats je mond over de mond en de neus van de baby en blaas voorzichtig met kleine 

pufjes via de mond en neus jouw adem in de baby, beadem 5x (1x per 3 seconden). 
-    kijk ondertussen met een schuin oog of de borstkas va de baby omhoog komt 
-    kijk uiterlijk 10 seconde op tekenen van ademhaling(slikken, hoesten, normale ademhaling, braken) 
-    Druk met 2 vingers in het midden van het borstbeen, 1/3 diepte borskas +/- 4 cm in 15x. 
-    beadem 2x met kleine pufjes bij de baby in. 
-    draai, tussen het blazen in, je hoofd weg en kijk of de borstkas inzakt 
-    houd voortdurend het hoofd van de baby stil in de juiste stand 
-    ga ermee door tot een deskundige het van je overneemt of de baby spontaan begint te ademen 
-    laat de baby nooit alleen. 
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Actieplan bij  overlijden van het kind en/of het vermoeden van een  
                        levensbedreigende situatie. 
 
 
Wat te doen als er een kind op bij de gastouder overlijdt 
 
1.  Vraag, indien mogelijk, om hulp 
2.  Laat iemand 112 bellen en vragen om een ambulance en geef een routebeschrijving 

Wanneer geen hulp beschikbaar is, bel dan zelf 112 en zet de telefoon op de luidspreker. 
3.  Start reanimatie  
4.  Zorg dat iemand de ambulance buiten opvangt, wanneer geen hulp beschikbaar is, zorg dan dat de 

voordeur alvast open staat. 
5.  Bel zodra de ambulance er is, en de zorg door deskundigen is overgenomen, de ouders en een 

medewerker van het gastouderbureau. 
6.  De medewerker van het gastouderbureau stelt de directeur van SKDH op de hoogte. 
7.  De medewerker van het gastouderbureau gaat naar de gastouder en stelt de eventuele andere 

ouders op de hoogte. 
 
 
Medewerkers gastouderbureau 
 
Marjolein Slootweg, 
Coördinator  
Telefoonnummer; 06 271 19 617 

 
Jolanda Kniest, 
Bemiddelingsmedewerkster 
Telefoonnummer; 06 271 19 547 
 
Centraal Bureau SKDH 
0223-614202 
 
 
 
Het vervolg 
Coördinator gastouderbureau en directeur zorgen voor: 
a. Een analyse van de oorzaak van het overlijden. 
 
b. De eventuele nazorg die wenselijk en mogelijk is voor: 
     - de ouders 
     - de gastouder 
 
c. Afspraken moeten gemaakt worden wat het gastouderbureau doet betreffende 
     - begrafenis 
     - bloemen 
     - advertentie 
 
d. Wanneer er sprake is van wiegendood meldt de coördinator gastouderbureau dit bij de Landelijke 
Werkgroep Wiegendood 06-51293788 
 
 
 

 


