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Inleiding 
Als geregistreerd gastouderbureau is Gastouderbureau Kidsicosi wettelijk verplicht om alle bijna ongevallen 
(incidenten) en ongevallen te registreren. Een bijna ongevallenregistratie is noodzakelijk om bij een soortgelijke 
toekomstige situatie te voorkomen dat het incident zich zal herhalen. 
Dit formulier is bestemd voor gastouders samenwerkend met Gastouderbureau Kidsicosi, die betrokken zijn bij 
een (bijna)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 (bijna) ongevallen ingevuld te worden door de betrokken 

gastouder met kopij aan de vraagouder en Gastouderbureau Kidsicosi. 
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 Gastouderbureau Kidsicosi te 
worden toegestuurd. 

 
PERSOONSGEGEVENS 
Naam Kind:          Geslacht:  
Opvang Adres:           Leeftijd : 
Woonplaats:       
Aanwezige gastouder:       
Telefonisch bereikbaar op:       
 
ONGEVALSGEGEVENS 
Datum ongeval:          Tijdstip:       
Locatie van ongeval (nauwkeurig omschrijven):       
 
1. 
SOORT ONGEVAL 

_ ongeval met louter materiele schade 
_ ongeval dat heeft geleid tot medische behandeling (EHBO – Huisarts) 
_ ongeval met ernstig letsel 
_ ongeval met dodelijke afloop 
_ bijna - ongeval 

 
2. 
NAUWKEURIGE OMSCHRIJVING VAN DE TOEDRACHT 
(gebruik indien nodig een bijlage, maak eventueel een situatieschets) 
      
 
3. 
HEEFT HET SLACHTOFFER LETSEL 

_ Ja, ga naar vraag 4 
_ Nee, ga naar vraag 9 
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4. 
WELK(E) LICHAAMSDEEL / -DELEN IS/ZIJN GEWOND 
 
 
 
 
 
5.  
WAT IS DE AARD VAN HET LETSEL 

_ snijwond 
_ schaafwond 
_ brandwond 
_ oogletsel 
_ oorletsel 
_ anders, nl:       

 
_ verrekking 
_ verstuiking 
_ kneuzing 
_ vergiftiging 
_ bedwelming 
_ anders, nl:       

 
6. 
HOE IS DE EERSTE BEHANDELING VAN HET LETSEL VERLOPEN 

_ de gastouder heeft de getroffene zelf behandeld 
_ een arts is ter plaatse geweest 
_ getroffene is naar arts / ziekenhuis *) gebracht 
_ anders, nl: 

 
7. 
IS ER SCHADE AAN EIGENDOMMEN VAN DE VRAAGOUDER EN/OF GASTOUDER EN OF IS ER SCHADE AAN 
EIGENDOMMEN VAN DERDEN?: 
Grootte van het schadebedrag (indicatief):       
 
8. 
WAT IS DE VERMOEDELIJKE OORZAAK VAN HET ONGEVAL?: 
      
 
9. 
WAARDOOR KON HET ONGEVAL ONTSTAAN?: 

 onvoldoende kennis / ervaring *) 
 onvoldoende toezicht 
 lichamelijk niet in staat 
 anders, nl:       

 
10. 
HOE IS HET ONGEVAL IN DE TOEKOMST TE VOORKOMEN 
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AANTEKENINGEN ): 
(ruimte tbv situatieschets en/of extra toelichting) 
      
 
 
 
TOELICHTING DOOR DE GASTOUDER 
 
datum:       
 
Naam en of handtekening: 
 
 
 
TOELICHTING DOOR VRAAGOUDERS (verzorgers van het kind) 
 
datum: 
 
Naam en of handtekening: 
 
OPMERKINGEN Gastouderbureau Kidsicosi 
      
 
Behandeld door:       
 
datum:       
 
Naam en of handtekening:       
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