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Toestemmingsformulier Anders Slapen 
 
’T Skooltje KINDEROPVANG hanteert een algemeen beleid voor het slapen van baby’s tot 1 jaar: het 
kind wordt in de rugligging te slapen gelegd en slaapt niet onder een dekbed. Nadere informatie 
hierover is te vinden in het “Protocol veilig slapen en Wiegendood preventie’, dat door het 
kinderdagverblijf wordt gehanteerd. De pedagogisch medewerker van de opvanggroep heeft u 
hierover ingelicht. Wanneer u als ouders wilt afwijken van bovenstaande richtlijnen, dan wordt dit 
vastgelegd en ondertekend door ouders op het onderstaande toestemmingsformulier. 
 
Bij deze verklaren de ouders/ verzorgers van:  

Naam kind: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Dat zij uitdrukkelijk wensen dat hun zoon/ dochter op de buik / in de zijligging / in de kinderwagen te 
slapen wordt gelegd.  
Dit is in afwijking met het beleid binnen de organisatie. Alle bij ’T Skooltje KINDEROPVANG 
aanwezigen dragen er zorg voor dat aan het verzoek van de ouders gevolg wordt gegeven. De 
verantwoordelijkheid voor de eventuele gevolgen van deze handelswijze (wiegendood) blijft bij de 
ouder(s) / verzorger(s) 
 
Gegevens ouder 
Naam :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres :……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
. 
Postcode/woonplaats:………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Gegevens kind 
Naam :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum:………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Kinderdagverblijf : ’T Skooltje KINDEROPVANG …………………………………………………………….. 
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Hierbij verklaar ik, dat de pedagogisch medewerker van het kinderdagverblijf mij heeft ingelicht over 
de mogelijke risico’s van zijligging en buikligging en dat ik het “Protocol veilig slapen en Wiegendood 
preventie’ en de folder “ Veilig slapen” van de Stichting Wiegendood heb ontvangen. 
 
Hierbij geef ik toestemming  om mijn kind als volgt te slapen te leggen 
(*aankruisen wat van toepassing is); 
 
O  in  buikligging  / in zijligging /  in kinderwagen 
O in verband hiermee heb ik alle relevante informatie doorgegeven en zal dit blijven doen. 
O ik ben door een pedagogisch medewerker van het kinderdagverblijf ingelicht over Protocol  
 veilig slapen en Wiegendood preventie 
 
 
 
Datum ……………………………………………………………..   
Handtekening ouder     Handtekening pedagogisch medewerker  
 
 
 
Naam ouder 

 


