
 
 
 
 
 
 
 

Gastouderbureau Rosmalen e.o. 
ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER 

 
 
Inleiding 
Als geregistreerd gastouderbureau is Gastouderbureau Rosmalen e.o. wettelijk verplicht om 
alle ongevallen (incidenten) en ongevallen te registreren. Een ongevallenregistratie is 
noodzakelijk om bij een soortgelijke toekomstige situatie te voorkomen dat het incident zich 
zal herhalen. 
Dit protocol is bestemd voor gastouders aangesloten bij GOB Rosmalen e.o., die betrokken 
zijn bij een ongeval tijdens het verlenen van opvang aan gastkinderen of dit nu in de woning 
is van de vraagouder of in het woonhuis van de gastouder. 
 
 
STAPPEN: 
 
1. Het ongevallen registratieformulier dient bij ALLE ongevallen ingevuld te worden door de 
betrokken gastouder met kopij aan de vraagouder en GOB Rosmalen e.o. 
 
2. Als er sprake is van een ernstig ongeval dan dient de gastouder in het bezit te zijn van alle 
informatie die nodig is om de dienstdoende huisarts, tandarts of andere hulpdiensten in te 
schakelen. Zij is ook in het bezit van alle telefoonnummers waar de ouders in geval van nood 
kunnen worden bereikt. Zij zal z.s.m. met de ouders contact opnemen, maar in geval van 
ernstige situaties eerst de hulpdiensten inschakelen. 
 
3. Na invulling en ondertekening dient het formulier binnen een week aan GOB Rosmalen 
e.o. te worden toegestuurd. 
 
4. GOB Rosmalen e.o. zal –afhankelijk van de aard van het ongeval- nader onderzoek doen 
dan wel zo spoedig mogelijk bericht geven en terugkoppelen aan de gastouder en vraagouder. 



 
Datum ongeval:                  … / … / 200.. 
Datum Registratie:             … / … / 200.. 
Naam gastouder:               …………..………………..…….. 
Woning gast-/vraagouder:  …………………….……………. 

 
Ingevuld door:           ……………………….
 
Volgnummer registratieformulier:   ………..

• Welk kind was bij het ongeval betrokken? 
Naam:                  …………..………. 
Jongen / meisje:   …………. 

Leeftijd:      ……… jaar 

• Zijn er andere personen (kind/ouder) bij het ongeval betrokken? 
 
Ja, nl ………………………………………………………………… 
Nee. 
• Waar vind het ongeval plaats? 
O  Speeltuin / buiten 
O  Entree. Garderobe, gang 
O  Trap 
O  Woonkamer 
O  Slaapkamer 

O  Keuken 
O  Berg- / wasruimte 
O  Toilet 
O  Badkamer 
O  Anders, nl: …………………..……….. 
 

• Hoe ontstond het letsel? 
O  Ergens vanaf gevallen 
O  Gestruikeld / uitgegleden / verstapt 
O  Ergens tegenaan gestoten of gebotst 
O  Ergens doorgeraakt 
O  Onderling contact: stoeien, bijten, slaan, etc. 
O  Bekneld geraakt 

O  Gesneden of geprikt 
O  Ergens aan gebrand 
O  Vergiftiging 
O  (bijna) verdrinking 
O  Anders, nl: ……………………………… 

• Waar was het kind mee bezig? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
• Beschrijf het ongeval in eigen woorden. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
• Wat voor letsel heeft het kind opgelopen? 
O  Botbreuk 
O  Open wond 
O  Schaafwond 
O  Kneuzing / bloeduitstorting 

O  Verstuiking / verzwikking 
O  Ontwrichting (bijvoorbeeld schouder uit de om) 
O  Anders, nl: ………………………………………… 

• Wat is het lichaamsdeel waaraan het kind letsel heeft opgelopen? 
O  Hoofd 
O  Nek 
O  arm (incl. schouder en sleutelbeen) 

O  Romp (incl. rug) 
O  Been (incl. heup) 
O  Anders, nl: ……………………………………….. 
 

• Is het kind naar aanleiding van het ongeval behandeld? 
O  Nee 
O  Ja, door: O  Huisarts 
                    O  Spoedeisende hulpafdeling van een ziekenhuis 
                    O  Opgenomen in een ziekenhuis 
                    O  Anders, nl: ………………………………………. 
• Hoe kan het ongeval in de toekomst voorkomen worden? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 


