
INFORMATIEFOLDER VOOR 
OUDERS

Valpreventie bij 
kinderen



Beste ouder,

Uw kind is opgenomen op onze kinderafdeling.
Omdat een val op elke leeftijd kan voorkomen, willen 
we u een aantal tips geven om dit te voorkomen.

Enkele algemene maatregelen en afspraken:

• Verwittig altijd een verpleegkundige wanneer u de 
afdeling verlaat, ook als is het maar heel even

• Op de gang van de verpleegafdeling is er 
nachtverlichting, wij raden u aan ook ’s nachts in de 
kamer een lampje te laten branden

• Indien we een traliebed voorzien, zorg er dan ook 
voor dat uw kind hierin slaapt

• Laat het kind niet in het bijslaap-bed slapen, het 
kan hier uit vallen of zich ergens aan kwetsen

• Zorg voor orde op de kamer en laat niets 
rondslingeren op de grond

• Ga als ouder nooit in het traliebed van uw kind 
liggen

Om te vermijden dat de kinderen onze afdeling 
ongewenst zouden verlaten hebben we een slot op 
onze deur geplaatst.
Om de afdelilng te verlaten moet u aan een touwtje 
trekken.
De deur wordt dan automatisch geopend.



PASGEBORENEN EN BABY’S TOT 1,5 JAAR

• Baby’s die alleen op de kamer zijn moeten altijd in 
het traliebed liggen

• Laat uw baby nooit alleen op een verzorgingskussen 
of in het bijslaap-bed

• Sluit de bedsponden altijd tot boven
• Verzorging gebeurt op het traliebed of het daarvoor 

voorziene verzorgingskussen, gebruik daarvoor 
nooit de opklaptafel

• Wees alert voor kabels van infuus, monitors, 
saturatiemeter, ... wanneer u uw baby op de arm 
draagt

PEUTERS EN KLEUTERS VAN 1,5 TOT 5 JAAR

• Laat uw kind niet alleen op de kamer, aan tafel, op 
bed, in de eetstoel 
Maak steeds de veiligheidsriem vast

• Laat nooit groot speelgoed liggen in bed, dit om te 
vermijden dat het kind uit bed klimt

• Zorg dat uw kind altijd vast schoeisel draagt of 
pantoffels met antislipzool die de voet omsluiten

• Spelen in de speelkamer dient altijd onder 
begeleiding te gebeuren



KINDEREN VANAF 6 JAAR

• plaats het bed altijd in de laagste stand
• doe de bedsponden omhoog ’s nachts
• zorg dat uw kind altijd vast schoeisel draagt of 

pantoffels met antislipzool die de voet omsluiten
• spelen in de speelkamer dient altijd onder 

begeleiding te gebeuren
• heeft uw kind een infuus of monitor, zorg er dan 

voor dat de kabels geen risico geven tot vallen

BIJ EEN CHIRURGISCHE INGREEP

• Na het geven van premedicatie dient uw kind in 
bed te blijven en niet meer rond te lopen

• Bedsponden omhoog tijdens het transport van en 
naar een onderzoek/operatiekamer

• Onderging uw kind een ingreep of onderzoek onder 
narcose of verdoving, laat uw kind dan niet te snel 
uit bed komen, hou de bedsponden omhoog

• Zorg dat er steeds iemand uw kind begeleidt 
wanneer het de eerste maal uit bed komt



ENKELE TIPS VOOR THUIS

• Kies voor een veilig kinderbed, kinderstoel, wieg, 
relax en autostoel

• Klik uw baby/kind altijd vast
• Laat uw kind nooit onbewaakt achter in relax of 

kinderstoel
• Laat uw kind nooit alleen in bad, ook niet als het in 

een badstoeltje zit
• Maak gebruik van traphekjes en 

tafelhoekbeschermers
• Breng een antisliplaag aan onder tapijten
• Een kind dat leert lopen, probeert zijn grenzen te 

verleggen 
Leer het zijn mogelijkheden kennen en ook het 
gevaar ervan

• Leer uw kind de trap veilig op- en afgaan van zodra 
mogelijk

• Een kind klimt graag in en uit de zetel. Om 
botsingen te voorkomen, kan u de salontafel beter 
even wegnemen

• Laat een vermoeden van slecht zicht tijdig 
controleren
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CONTACT

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen 
hebben over het voorkomen van een val bij uw kind 
kan u altijd terecht bij ons valteam.

Karen Parthoens,      tel. 012 39 79 74
Karen Vandersteen, tel. 012 39 71 63
Personeel Pediatrie
  
  


