
                                                     
                                                                                                              

                                                         
                                                                         

   

 

 

Nieuws vanuit de GGD 

 
Campingbedjes:      

 
GGD Nederland zegt hierover het 
volgende: 

“Campingbedjes in de originele staat zijn 
toegestaan en veilig. Een op het oog 

passend extra matras in het 

campingbedje is niet veilig. De flexibele 
bedzijde zorgt voor een grotere ruimte 

die een mogelijke beknelling en 
verstikking kan veroorzaken.” 

 
Vanuit GGD Nederland mogen 

campingbedjes gebruikt worden in de 
gastouderopvang. Het volgende wordt 

hierover gezegd: 

“Bedden die gebruikt worden in de 
gastouderopvang moeten voldoen aan 

het Warenwetbesluit kinderbedden en 
boxen 1990, niet aan de 

Warenwetregeling nadere eisen 
kinderbedden en boxen 2008 zoals bij de 

dagopvang. 
In het Warenwet besluit staat dat 

kinderbedden en boxen ten tijde van de 

aankoop moeten zijn vergezeld van 
waarschuwingen van mogelijke 

gevarenrisico’s waaronder 
beklemmingsgevaar van kinderen bij te 

kleine matrassen. In de praktijk zijn deze 
gebruiksaanwijzingen meestal niet meer 

aanwezig. Sommige gastouders zijn 
hiervan vervolgens niet op de hoogte en 

gebruiken het bedje op een onveilige 

manier door een extra matras toe te 
voegen. Het bedje voldoet op dat 

moment niet aan het Warenwet besluit.” 
 

Waar letten wij op als toezichthouder bij 
gebruik van campingbedjes in de 

gastouderopvang: 
“De toezichthouder toetst niet of een 

bedje voldoet aan de eisen van het 

Warenwetbesluit. Dat doet NVWA. Wel 
toetst de toezichthouder of de risico’s van  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

het gebruik van een campingbedje 
voldoende zijn omschreven en 

geminimaliseerd door middel van de 

risico-inventarisatie en of de gastouder 
zich bewust is van de risico’s.” 

 
Veel gastouders geven aan dat een 

campingbedje zonder extra matras niet 
comfortabel  zou liggen voor de kinderen.  

 
Op Veiligheid.nl staat daarover nog het 

volgende: 

 
“Een campingbed is niet bedoeld als 

permanente slaapplek, gebruik het 
alleen voor incidentele logeerpartijen 

en weekendjes weg.” 
 

Stichting Wiegendood zegt het volgende: 
 

“Een campingbedje is handig tijdens 

vakanties en logeren, maar niet 
geschikt voor permanent gebruik (zoals 

bij voorbeeld voor kinderopvang door 
gastouders). “ 

 
Als gastouders vinden dat het 

oorspronkelijke matras niet comfortabel 
ligt, kunnen ze er voor kiezen om een 

ledikant aan te schaffen. 

 
Vanaf 28 januari 2015, wil de GGD graag 

zien dat als gastouders campingbedjes 
gebruiken tijdens de opvang, dit ook 

staat vermeld in de risico-inventarisatie 
veiligheid en gezondheid (RIE). 

Dit hoeft niet op stel en sprong, dus niet 
alle gastouders moeten nu bij langs 

gegaan worden om de RIE aan te passen. 

Maar bij de eerst volgende RIE die 
gedaan moet worden zal dit moeten 

worden meegenomen. En natuurlijk bij de 
nieuwe aanmeldingen. 

 



                                                     
 
Rookmelders: 

 
Graag willen wij u op de hoogte brengen 

hoe de inspecteurs van GGD Fryslân de 
rookmelders beoordelen. 

 
Er moeten in ieder geval 2 rookmelders in 

de woning hangen (niet liggen), volgens 

het Bouwbesluit (meestal is dat in de hal 
en op de overloop, dus begane grond en 

1e verdieping). Verder verwachten wij dat 
er op zolder ook nog een rookmelder 

hangt als deze door kinderen wordt 
gebruikt, hetzij als ze er spelen hetzij als 

ze er slapen. 
Ook is het zo dat hoe groter de woning 

hoe meer afstand er tussen de 

rookmelders zit en dat er dan ook moet 
worden gekeken of er extra rookmelders 

moeten worden geplaatst (bijvoorbeeld in 
boerderijen). 

 
RIE in aanwezigheid van gastouders 

doen: 
Sinds 1 januari 2015 is er in het rapport 

van de gastouders het volgende 

toegevoegd: 
 

“De RIE is door de gastouder samen met 
de bemiddelingsmedewerker uitgevoerd.” 

  
Het komt regelmatig voor dat de RIE bij 

opvang bij de vraagouder alleen met de 
vraagouder is gedaan en niet met de 

gastouder erbij.  

Dit moet dus voortaan wel. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Els Staal en Janetta Postma 
Gastouderbureau Coco 

 
 

              


