
 

Veilig verblijf op de kinderafdeling C4Veilig verblijf op de kinderafdeling C4Veilig verblijf op de kinderafdeling C4Veilig verblijf op de kinderafdeling C4    

InInInInformatie voor ouders/verzorgersformatie voor ouders/verzorgersformatie voor ouders/verzorgersformatie voor ouders/verzorgers    

    

Uw kind is opgenomen op afdeling C4 kind. Om zijn/haar veiligheid te verhogen Uw kind is opgenomen op afdeling C4 kind. Om zijn/haar veiligheid te verhogen Uw kind is opgenomen op afdeling C4 kind. Om zijn/haar veiligheid te verhogen Uw kind is opgenomen op afdeling C4 kind. Om zijn/haar veiligheid te verhogen 

en het risico op vallen te verminderen, geven wij u graag enkele belangrijke tips en het risico op vallen te verminderen, geven wij u graag enkele belangrijke tips en het risico op vallen te verminderen, geven wij u graag enkele belangrijke tips en het risico op vallen te verminderen, geven wij u graag enkele belangrijke tips 

mee. Ze gelden voor kinderen van alle leeftijden. Daarnaast vindt u ook tips mee. Ze gelden voor kinderen van alle leeftijden. Daarnaast vindt u ook tips mee. Ze gelden voor kinderen van alle leeftijden. Daarnaast vindt u ook tips mee. Ze gelden voor kinderen van alle leeftijden. Daarnaast vindt u ook tips 

specifiek voor kindspecifiek voor kindspecifiek voor kindspecifiek voor kinderen van verschillende leeftijdscategorieën. eren van verschillende leeftijdscategorieën. eren van verschillende leeftijdscategorieën. eren van verschillende leeftijdscategorieën.     

Alle leeftijdenAlle leeftijdenAlle leeftijdenAlle leeftijden    

• Verlaat u de afdeling (al is het maar even), meld dit dan altijd bij de 

verpleegkundige/medisch pedagogisch zorgverlener. 

• In overleg met u wordt een passend bed voor uw zoon of dochter gekozen, rekening 

houdend met hoe het kind thuis slaapt en de leeftijd. 

• Als uw kind de afdeling moet verlaten voor bijvoorbeeld een onderzoek en niet mobiel is, 

wordt hij/zij vervoerd in bed of met de rolstoel, niet op de arm. Als uw kind in bed 

vervoerd wordt, worden de bedhekken altijd omhoog gezet. 

• Het is niet de bedoeling dat uw kind bij u in bed slaapt. Is dat door omstandigheden toch 

aan de orde, zorg er dan voor dat het veilig is en meld dit altijd aan de verpleegkundige. 

Slapen met uw kind in één bed is op eigen risico! 

• Wanneer uw kind na een ingreep onder sedatie of narcose voor de eerste keer uit bed 

komt, moet dit altijd gebeuren onder begeleiding van een verpleegkundige of fysio-

therapeut. 

Pasgeborene en zuigelingen tot 1 jaarPasgeborene en zuigelingen tot 1 jaarPasgeborene en zuigelingen tot 1 jaarPasgeborene en zuigelingen tot 1 jaar    

• Het is niet de bedoeling dat uw kind bij u in bed slaapt, lees hier meer over in de folder 

Veilig slapen. Deze folder is te verkrijgen op de afdeling of via internet: 

http://zowiezo.nu/wp-content/uploads/2014/08/Folder-Veilig-slapen-NL.pdf   

• Laat uw kind nooit alleen achter op de commode/aankleedkussen. 

• Zit uw kind in een wipstoel, triptrap stoel, buggy of maxi-cosi, zorg er dan voor dat hij/zij 

vastzit en laat hem/haar niet alleen achter. 

• Als uw kind alleen achterblijft op de kamer, zorg er dan voor dat hij/zij altijd in bed zit en 

niet op de grond. 

• Sluit altijd de bedhekken op de hoogste stand als uw kind in bed zit/ligt. 

     



 

Peuters/kleuters (1Peuters/kleuters (1Peuters/kleuters (1Peuters/kleuters (1––––5 jaar)5 jaar)5 jaar)5 jaar)    

• Laat uw kind nooit alleen achter op de commode/aankleedkussen. 

• Laat uw kind nooit alleen achter in een triptrap stoel, gewone stoel of buggy. 

• Als uw kind alleen achterblijft op de kamer en niet zelfstandig kan lopen, zorg er dan voor 

dat hij/zij altijd in bed zit en niet op de grond. 

• Sluit altijd de bedhekken op de hoogste stand als uw kind in bed zit/ligt. 

• Om te voorkomen dat uw kind uit bed klimt, vragen wij u geen hoog/groot speelgoed 

achter te laten in het bed van uw kind. 

• Heeft uw kind een infuus of monitor, zorg er dan voor dat de kabels geen risico geven tot 

vallen. Vraag hulp aan een verpleegkundige. 

• Laat uw kind nooit alleen in de douche gaan. 

• De gangen en hal zijn geen plekken voor kinderen om rond te rennen. 

• Kinderen mogen alleen spelen in de speelkamer onder toezicht van een volwassene. 

Oudere kinderen (6Oudere kinderen (6Oudere kinderen (6Oudere kinderen (6––––18 jaar)18 jaar)18 jaar)18 jaar)    

• Zorg ervoor dat het bed van uw kind niet onnodig hoog staat. 

• Heeft uw kind een infuus of monitor, zorg er dan voor dat de kabels geen risico geven tot 

vallen. Vraag hulp aan een verpleegkundige. 

• Laat uw kind nooit alleen in de douche gaan als hij/zij ziek of duizelig is. 

• Kinderen mogen alleen spelen in de speelkamer onder toezicht van een volwassenen. 

Meer informatieMeer informatieMeer informatieMeer informatie    

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel deze dan gerust aan een 

verpleegkundige van de afdeling. 
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