
Hussh-hangwiegen in KDV’s

Een (hang)wieg valt onder de Wet Algemene Productveiligheid (WAP). Hussh-Cradles 
is als producent en verkoper volgens de WAP verplicht om een product op de markt te
brengen dat veilig is. Daartoe dient zij te kijken naar de wetten en/of normeringen die
er gelden. 
Voor (hang)wiegen bestaat er geen specifieke wet, i.t.t. ledikanten (Warenwetbesluit 
Kinderbedden en -boxen, en Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en -boxen 
kinderopvang). 
Er bestaan wel normeringen voor wiegen. Hussh-Cradles heeft haar producten laten 
testen door test-laboratorium SGS Nederland BV te Spijkenisse. Hierbij zijn de wiegen
op de relevante normeringen getoetst, waaronder de Europese hoofdnorm voor 
wiegen NEN-EN 1130. Meubelen. Wiegen voor huishoudelijk gebruik.
N.a.v. het testrapport en aanbevelingen heeft Hussh-Cradles een risico-analyse 
uitgevoerd met de conclusie dat haar wiegen veilig zijn. 
Een certificering, welke gaat over een heel (productie-)próces i.t.t. tot een product-
test, is daarbij geen verplichting binnen de WAP.

Er bestaan geen aparte normen voor wiegen voor professioneel gebruik. Daartoe heeft
Hussh-Cradles op advies van en in overleg met de VWA een extra risico-analyse 
gemaakt op het gebied van:
* Arbo/ ergonomisch gebruik: De wieg is in hoogte verstelbaar;
* Brandveiligheid: Bij brand kun je het kind er makkelijk uit halen, geen vergrendeling
of iets dergelijks, ruime opening;
* Brandbaarheid van de verschillende materialen: In het directe contact zijn er géén 
synthetische vezels aanwezig, zoals polyesther. Het grote nadeel van synthetische 
vezels is dat zij smelten bij contact met vuur, waarbij de gloeiendhete smeltdruppels 
lelijke wonden kunnen maken. In het directe contact zijn er plantaardige vezels 
aanwezig (katoen, linnen, hout) welke op zich makkelijker ontvlambaar zijn dan 
synthetische vezels, maar niet het gevaar van smelten hebben;
* Hygiëne: De wieg en hemeltje zijn goed wasbaar, de houten onderdelen zijn glad en
kunnen makkelijk worden schoongemaakt; 
* Schadelijke materialen: Wij gebruiken alleen öko-tex gecertificeerde textiel wat 
betreft linnen. Al het katoen (wiegenbak, matrastijk, bedlinnen) is zelfs van 
biologische teelt, zonder chemische bewerkingen. De matraskern is van kokos en wol. 
Het hout is onbehandeld.
* De veer: Een veer kan op termijn breken. Daartoe is deze beveiligd met een stalen 
veiligheidslijn. Desalnietemin adviseert Hussh-Cradles KDV’en de veer iedere twee 
jaar te vervangen, omdat zij in vergelijking met huishoudelijk gebruik intensiever 
gebruikt wordt.

Daarnaast zijn er, wederom in overleg met de VWA, specifieke instructies opgenomen 
in de productvoorwaarden voor gebruik van de hangwieg in een kinderdagverblijf. Zie 
daarvoor https://nl.hussh-cradles.com/pages/terms-conditions. Naar deze 
voorwaarden wordt ook verwezen bij aanschaf van het product. Hierin wordt o.a. 
aangegeven de wieg in een kinderdagverblijf alleen onder toezicht te gebruiken. En 
dat komt weer voort uit het volgende:



Binnen het kinderdagverblijf stelt de GGD dat kinderen alleen 
in gecertificeerde ledikanten mogen slapen in aparte slaapruimtes. Een hangwiegje 
kan in een kinderdagverblijf dus alleen gebruikt worden als tijdelijk rustplekje op de 
groep. Wanneer een kindje in de hangwieg in slaap is gevallen dient zij, volgens de 
regels van de GGD, te worden overgeplaatst naar een ledikant in de vaste 
slaapruimte. Aan de ene kant is het feit dat het om een gecertificeerd ledikant gaat 
van belang en aan de andere kant het feit dat het kind in een aparte slaapruimte 
voldoende rust krijgt, in tegenstelling tot een slaapplek op de groep. 

Volgens de Wet op de Kinderopvang is een kinderdagverblijf zelf verantwoordelijk 
voor haar meubelen, en moet zij een risico-inventarisatie doen. 
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