De Boomhut

Veilig slapen op het kinderdagverblijf
Leuk dat jullie kennis komen maken bij De Boomhut. In deze flyer vertellen
wij graag over veilig slapen bij ons op de opvang. Wij werken met het
protocol Veilig slapen. Dit protocol is grotendeels gebaseerd op de
richtlijnen van het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid.
Voor baby’s is de overgang van thuis naar de opvang een grote verandering.
Samen willen we ervoor zorgen dat deze overgang fijn en prettig verloopt. In
deze flyer lees je wat je thuis kunt doen om je baby alvast voor te bereiden op
het slapen bij ons op de dagopvang.

Slaapritme
We volgen zo veel mogelijk het ritme van je baby en leggen hem in bed als hij
daaraan toe is. De hoeveelheid slaapjes is afhankelijk van de behoefte van je
kind. We bespreken graag met je hoe je kind dit thuis gewend is. De peuters
slapen vaak één keer per dag, na de lunch.
Als je baby toe is aan slapen zorgen wij voor een goede overgang van de groep
naar zijn bed. Als je kind een eigen knuffel en/of speen heeft geven wij deze, we
doen alvast een slaapzak aan en leggen hem in bed. We wensen hem
welterusten en soms zetten we een slaapliedje aan in de slaapkamer. Vaste
rituelen dragen bij aan de emotionele veiligheid, aan ontspanning en
geborgenheid. Een kind dat ontspannen in bed wordt gelegd zal makkelijker en
rustiger in slaap vallen.
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Bedje
De overgang van een kinderwagen naar een
bedje kan voor een baby wennen zijn. Bij ons
slapen baby’s in een eigen bedje in de slaapkamer of buiten. Het is daarom prettig als je
baby thuis al ervaren heeft om in een bedje
te slapen. De bedjes voldoen allemaal aan
de veiligheidseisen, we gebruiken ook aerosleep matrasbeschermers.

Slapen op de rug
Wij laten kinderen altijd op hun rug slapen. Baby’s die op hun buik slapen, lopen
een groter risico op wiegendood. Kinderen die zelf op hun buik draaien en nog niet
van buik naar rug kunnen draaien, leggen we terug op hun rug. Dit is meestal in de
leef-tijd tussen 4 en 8 maanden. Kinderen die al goed kunnen terugdraaien en zelf
op hun buik gaan liggen, draaien we niet terug. Wanneer de kinderen slapen,
controleren we regelmatig of je kind nog lekker ligt te slapen. Natuurlijk staat ook
de baby-foon aan. Het is voor je kind fijn wanneer het vanuit huis al gewend is om
op zijn rug te slapen. Dit zorgt voor een soepelere overgang van het slapen bij ons
op de opvang.

Inbakeren

Wij bakeren alleen kinderen in die bij ons in de kinderwagen liggen en waar wij
toezicht op hebben. Kinderen die zich al op de buik rollen worden niet gebakerd.
Wij bakeren nooit de heupjes in alleen de armpjes. Uiteraard hebben we hier eerst
overleg over gehad met elkaar.

Babyslaapzak

Elk kind heeft bij ons zijn eigen slaapzak. Die verzorgen wij en hoef je dus
niet mee te nemen van thuis. Een goed passende, katoenen slaapzak is de
veiligste manier om je kind warm te houden tot hij twee jaar is.

Niet te warm of te koud

Een baby kan zijn lichaamstemperatuur niet altijd even goed regelen. Door de
kamertemperatuur, het beddengoed en de kleding goed te combineren,
voorkomen we dat je kind het te warm of te koud krijgt. In alle slaapkamers
controleren we de temperatuur, idealiter ligt deze tussen de 15°C en 18°C. We
luchten de kamer dagelijks.

Veilig knuffelen
Er bestaan veel soorten knuffels. Helaas kan je er niet van uitgaan dat deze altijd
voor een baby veilig zijn om mee te slapen. Daarom hebben we op de opvang
afspraken gemaakt over knuffels die mee naar bed mogen. Je kind mag één
vertrouwde, veilige knuffel of doekje van thuis mee naar bed nemen.
De knuffel of het doekje:
√ bestaat uit één geheel √ voelt overal zacht aan √ heeft geen beschadigingen
√ is kleiner dan het hoofd van je baby √ is vrij van touwtjes, lintjes en strikjes,
oogjes of knoopjes √ bevat geen muziekdoosje, belletjes of balletjes binnenin.

Geen sieraden!
Wij leggen kinderen zonder sieraden, zoals bijvoorbeeld oorbellen, armbandjes,
kettingen en ringen, in bed. Ook blouses en kleding met een capuchon of koordjes
gaan uit. Dit vanwege de veiligheid. Het is fijn als je hier rekening mee kunt houden
als je je kind komt brengen. Maar ook haar elastiekjes/klipjes gaan uit.

Zomerse temperaturen
We gebruiken bij extremere weersomstandigheden soms een airco op de
slaapkamers. Het is echter niet gezond om meer dan 5 graden terug te koelen, om
een te groot verschil in temperatuur te voorkomen. Bij extreem warm weer kan een
slaapkamer dus warmer zijn dan het ideaal. We passen ook dan kleding en
slaapzakjes daar op aan.

Luchtkwaliteit slaapkamer
De luchtkwaliteit word dagelijks gemeten. Hiervoor hangen sensoren in de
slaapkamers. De luchtkwaliteit binnen onze slaapkamers (verder ook in het
gebouw) is gezond.

Anders dan thuis
Wij begrijpen dat het thuis soms net even anders gaat dan hoe wij werken op de
kinderdagopvang. We hopen dat jullie door de informatie in deze flyer voorbereid
zijn op deze verschillen en jullie je kind alvast laten wennen aan het slapen in een
slaapzak met een veilige knuffel en het slapen op de rug. Dan slaapt je kind op de
opvang net zo lekker als thuis!

Vragen? Kom hier dan vooral mee.

