
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiligheid is één van de belangrijkste onderwerpen als het om je kindje gaat. Wij hebben 

daarom in samenwerking met Veiligheid.nl de belangrijkste informatie en de beste tips voor 

je op een rijtje gezet. Met behulp van deze informatie en tips creëer je eenvoudig een veilige 

omgeving voor je kindje. Zodat jij met een gerust hart van de kleine kan genieten. 
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Veiligheid in huis 

Meubels 

Als je kindje in een kast klimt, dan kan de kast of stelling voorover vallen, met alle gevolgen 

van dien. Om dit te voorkomen kun je een kast of stelling het beste aan de muur verankeren. 

De twee meest gebruikte methodes om dit te doen zijn: 

 Metalen hoekstukken; deze zijn in elke ijzerwinkel en doe-het-zelfzaak te koop.  

 (Synthetisch) band voor een flexibele muurverankering. Band is bedoeld voor houten 

kasten en stellingen; omdat hout werkt, moet de muurverankering flexibel zijn. 

De hoekstukken of banden moeten aan de bovenkant van de kast of staander gemonteerd 

worden. Monteer ze nooit aan losse delen zoals planken. Gebruik grote pluggen bij het 

bevestigen van de ankers aan de muur. Dan schieten de ankers minder snel los als de muur 

of de kast gaat 'werken'. Veranker één stelling minimaal op twee plaatsen. 

Strijken met een klein kind in huis 

Kinderen zijn zich vaak niet bewust van de gevaren van een strijkbout. Strijk daarom nooit in 

dezelfde kamer als waar je kindje is. In de tijd dat jij bijvoorbeeld het volgende kledingstuk 

pakt, kan je kindje al bij de strijkplank zijn.  

Leer je kind, als het ouder dan twee jaar is, dan ook zo snel mogelijk dat de strijkbout en de 

strijkplank gevaarlijk zijn en pijn kunnen doen. Voor het tweede levensjaar kan je kindje dit 

nog niet onthouden. 

Zodra je klaar bent met strijken, is het verstandig om de strijkplank en strijkbout direct 

buiten bereik van je kindje op te bergen. Hierna is de kamer pas weer kindveilig. 

Tafelhoekjes 

Een val tegen een scherpe punt of hoek kan hard aankomen. Veel kinderen stoten zich aan 

de onderkant van allerlei hoeken als ze voorbij ‘kruipen’. Bekijk de plaatsen waar je kind 

speelt daarom eens vanuit kruiphoogte. Zo zie je goed welke uitstekende punten gevaarlijk 

kunnen zijn voor je kindje. Misschien kun je scherpe punten en hoeken afronden. Als dat niet 

kan, zijn er voor elk soort punt wel bijpassende beschermhoekjes te vinden. Deze 

beschermhoekjes zijn gemaakt van zacht kunststof.  

De beschermhoekjes kun je eventueel met een onzichtbare lijm bevestigen. De lijm moet 

sterk genoeg zijn zodat de hoekjes niet snel los schieten of door kindervingers losgemaakt 

kunnen worden. Maar als de kinderen groot genoeg zijn, moet je de hoekjes natuurlijk nog 

wel kunnen verwijderen zonder de meubels te beschadigen. 

Schoonmaken in huis 

Schoonmaken, voor jou is het waarschijnlijk een routineklusje. Maar met je kindje in de 

buurt is eigenlijk niets een routineklus. Een ongeluk schuilt tenslotte in een klein hoekje en 

de verkenningstocht van een kind leidt langs de kleinste hoekjes van je huis. Let bij het 

huishouden daarom goed op wat je doet en waar je kindje is. 

Schoonmaakmiddelen liggen vaak voor het grijpen: vaatwasmachinemiddel en ontstopper 

onder in het aanrechtkastje, het toiletblokje in de wc. En als het sopje met heet water en 



 

  Pagina: 5 van 25 

allesreiniger klaarstaat voor gebruik, staat die dan op de grond of op het aanrecht? Voor alle 

schoonmaakmiddelen geldt dat ze giftig zijn als ze worden ingeslikt. Berg ze daarom veilig 

op: hoog en/of achter slot en grendel.  

Gevaarlijke schoonmaakmiddelen zitten vaak in felgekleurde, vrolijke verpakkingen. Vooral 

kleine kinderen worden hierdoor aangetrokken en lopen zo het risico te worden vergiftigd. 

Ze zijn zich niet bewust van gevaar, stoppen alles in hun mond en omdat ze klein zijn, is een 

kleine hoeveelheid soms al schadelijk. Een vieze smaak zorgt er trouwens niet voor dat 

kinderen iets niet opeten of drinken. 

Deuren, ramen en trappen 

Kinderen worden groot met vallen en opstaan. En daar is op zich niets mis mee. Maar de 

onbegrensde ondernemingsdrang van je kindje neemt soms ook grote risico's met zich mee. 

Neem daarom voldoende maatregelen om ernstige ongelukken te voorkomen. Deuren, 

ramen en trappen kunnen een nachtmerrie zijn. Vingertjes kunnen klem komen te zitten in 

scharnieren van deuren en ramen en wat begon als onschuldige nieuwsgierigheid, kan 

aflopen met een bezoek aan het ziekenhuis. Ook de bedieningskoordjes, welke je vaak ziet 

bij jaloezieën, zijn gevaarlijk voor kleine kinderen, ze kunnen er namelijk makkelijk in 

verstrikt raken.  

Omdat je je kindje niet altijd en overal in de gaten kan houden, zijn er allerlei producten te 

koop die je kunnen helpen om het veilig te maken voor je kindje. Variërend van deurbuffers 

om kindervingers te beschermen tegen dichtvallende deuren, tot traphekjes om de trap voor 

kleine kinderen onbereikbaar te maken. 

Voor traphekjes is het van belang dat je de handleiding goed leest, het hekje volgens de 

gebruiksaanwijzing monteert en de handleiding bewaart om later te kunnen raadplegen. 

Check het hekje regelmatig of het nog naar behoren functioneert en neem maatregelen 

zodra er afwijkingen geconstateerd worden. 

Glas 

Heb je deuren met glas erin of veel ramen? Pas dan op met de kinderen. Ze kunnen tijdens 

het spelen in hun enthousiasme door een glazen ruit vallen, of ze zien het glas simpelweg 

niet en lopen of rennen er dwars doorheen. Maak grote glasoppervlakken daarom zichtbaar 

door er stickers op te plakken of iets voor het glas te hangen. Er zijn verschillende decoraties 

van plakplastic te koop. Je kunt de onderkant van een groot glasoppervlak ook afschermen 

met bijvoorbeeld houten latjes of een stuk board.  

Ook kun je er voor kiezen om ander, veilig, glas te laten plaatsen op plekken in je huis die 

voor kinderen een risico vormen. Veilig glas betekent dat het bijna niet kan breken en, als 

dat toch gebeurt, er geen gevaarlijke scherven ontstaan. Overleg met de aannemer of 

glaszetter welk soort glas voor jullie geschikt is. 

Kamerplanten 

Kleine kinderen gebruiken hun mond om verschillende soorten materiaal te leren kennen. 

De pluche beer smaakt anders en is flexibeler en zachter dan een bal of een houten blok. 
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Zodra de kleine de box verruilt voor de handjes en knietjes, zijn er opeens een stuk meer 

voorwerpen om te leren kennen, waaronder (kamer)planten. 

Kleine kinderen hebben eerder last van een kleine hoeveelheid gif dan volwassenen. 

Bovendien zijn ze in de onderzoek- en experimenteerleeftijd, waarbij ze van alles in hun 

mond steken.  

Investeer daarom in een goed plantenboek en controleer of de planten bij jou thuis giftig 

zijn. Dan weet je ook meteen welke planten je niet meer in huis moet halen zolang je thuis 

kleine kinderen hebt. Ook als je op bezoek gaat, of als je kindje uit logeren gaat, doe je er 

goed aan de planten daar te controleren of er in ieder geval voor te zorgen dat je kindje niet 

in de buurt van giftige planten kan komen. Daarnaast is het verstandig om er rekening mee 

te houden dat de kleine korrels, welke als vulling gebruikt worden bij planten op 

hydrocultuurbasis, gevaarlijk kunnen zijn bij inslikken. 

Traphekjes  
Kleine kinderen zijn in hun ontdekkingstocht vaak roekeloos. Ze hebben beperkt ruimtelijk 

inzicht, verliezen - als ze al kunnen lopen - nog vaak hun evenwicht en herkennen een 

gevaarlijke situatie vaak niet. Als gevolg hiervan is een val van de trap het meest 

voorkomende ongeluk onder kinderen tot en met vier jaar. 

Hoe voorkom je een val van de trap? 

• Plaats boven- én onderaan de trap een traphekje. Zo voorkom je dat je kindje naar 

beneden, maar ook naar boven, kan klimmen. Want vergeet niet: wat omhoog gaat, koprolt 

uiteindelijk ook weer naar beneden. 

• Laat je kindje voor je uit naar boven en achter je aan de trap af gaan. Als je een bocht in de 

trap hebt, loop dan altijd over het brede gedeelte.  

• Houd altijd de leuning vast als je met je kindje op de trap loopt. Je kindje volgt op deze 

leeftijd nog graag jouw voorbeeld en leert zo alvast om altijd de leuning te gebruiken. 

• Laat je kindje niet bij de trap spelen. Zo voorkom je dat, zodra de traphekjes niet meer 

nodig zijn, je kindje in het spel per ongeluk van de trap afrent. 

 

Tip: een traphekje kan ook als een deurhekje gebruikt worden. Op deze manier kan je 

bepaalde ruimtes, zoals de keuken, voor je kindje afschermen. Zo weet je altijd waar je 

ontdekkingsreizigertje uithangt. 
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Veiligheid in de keuken 

Algemeen 

Kinderen lopen brandwonden meestal op in de keuken. Bijvoorbeeld door het omvallen of 

omtrekken van een pan van het fornuis of aanrecht. Maar ook in andere hoeken van de 

keuken schuilt gevaar. Houd je kindje daarom weg uit de keuken tijdens het koken. We 

hebben een aantal tips op een rijtje gezet om de keuken kindveiliger te maken. 

Afwasmachine 

Tijdens en direct na een wasbeurt kan er stoom vrijkomen uit de afwasmachine. Stoom kan 

brandwonden veroorzaken. Laat je kindje daarom niet bij de vaatwasmachine wanneer deze 

aan staat of net klaar is. Wees er zeker van dat de vaat voldoende is afgekoeld voordat je de 

vaatwasser opent. 

Fornuis  

 Met een fornuisrekje voorkom je dat pannen omvallen of dat je kind pannen kan 

omtrekken van het fornuis.  

 Veranker een losstaand fornuis aan de muur of vloer. Als je kind dan op de ovendeur 

of greep van een lade gaat staan, kan het toestel niet naar voren vallen. 

  Gebruik zoveel mogelijk de achterste pitten van het gasfornuis. 

Friteuse 

Laat de friteuse op een veilige plek, waar je kindje er niet bij kan, afkoelen. 

Kannen 

Zet kannen hete thee of koffie buiten het bereik van je kind. 

Kraan 

Leer je kind van twee jaar of ouder hoe je met de kraan omgaat; eerst de koude kraan 

opendraaien, daarna pas warm water erbij en bij het afsluiten precies andersom; eerst de 

warme kraan dichtdraaien en daarna de koude. Kinderen jonger dan twee jaar kunnen dit 

nog niet onthouden.  

Laat een kraan met temperatuurbegrenzer monteren. Deze begrenzer kan door een 

volwassene eenvoudig worden ingesteld, voor een kind is dit niet mogelijk.  

Laat een minithermostaat monteren, net boven de plaats waar de waterleidingen uit de 

muur komen. Deze thermostaat regelt dan de maximale temperatuur van het water dat uit 

de kraan komt. 

Lades 

Je kindje kan plinten en lades van keukenkastjes als opstapje gebruiken om bij de kraan of 

het fornuis te komen. Zet lades daarom vast met een sluithaakje. Een sluithaakje is een 

kunststof haakje dat aan de binnenkant van een lade of deurtje kan worden bevestigd. 

Opstapjes 

Zet geen stoelen of andere opstapmogelijkheden in de keuken die je kindje kan gebruiken 

om bij het fornuis of de kraan te komen. 
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Pannen 

Draai de stelen van de pan naar de zijkant of naar achteren tijdens het koken.  

Schoonmaakmiddelen 

Veel mensen hebben diverse schoonmaakmiddelen in hun keuken staan. Van handzeep tot 

gootsteenontstopper. In de handen van een kind kan alles gevaarlijk zijn. Zorg daarom dat de 

kast waar deze gevaarlijke spullen staan goed afgesloten is en alles zoveel mogelijk uit de 

buurt van de kleine blijft. 

Snoeren 

Maak de snoeren van de apparaten, bijvoorbeeld van het koffiezetapparaat en de 

waterkoker, zo kort mogelijk en leg ze achter op het aanrecht. 

Waterkoker 

Leeg de waterkoker na gebruik. 
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Medicijnen en pillen 
Kinderen hebben weinig gevoel voor gevaar en stoppen alles in hun mond. En omdat ze klein 

zijn, is een medicijn soms al snel het tegenovergestelde: geen geneesmiddel maar 

levensgevaarlijk. Zelfs een vieze smaak voorkomt niet dat kinderen iets opeten of drinken. 

Hieronder staan enkele aanraders om ervoor te zorgen dat jullie kindje dit niet snel zal 

kunnen doen. 

Tips om ongelukken met medicijnen te voorkomen 

• Bewaar alle medicijnen buiten het bereik van kinderen, liefst in een medicijnkastje met een 

goed slot. Hang dit kastje hoog op, bij voorkeur in de keuken of op een andere plek waar je 

er vaak goed zicht op hebt. Bewaar de sleutels van het kastje op een plek waar de kinderen 

niet bij kunnen.  

• Veel medicijnen worden geleverd met een kindersluiting, maar ook in dat geval kun je ze 

het best op een veilige plek bewaren.  

• Noem medicijnen en vitaminen geen snoep, ook niet als dat de kans vergroot dat je kind ze 

inneemt op het moment dat het deze wel nodig heeft.  

• Laat medicijnen niet rondslingeren. Controleer altijd of er op je nachtkastje, in de 

badkamer of wc geen medicijnen, ‘de pil’, vitaminen en hoestdrank staan.  

• Breng niet-gebruikte medicijnen altijd terug naar de apotheek. 
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Vuur en kinderen 
Vuur is fascinerend. Om deze reden houden veel mensen ervan om in de zomer een 

kampvuurtje te maken, of in de winter de open haard te stoken. Maar naast fascinerend is 

vuur ook gevaarlijk, zeker voor kinderen. Als we het hebben over kinderen en vuur kun je 

daarom niet voorzichtig genoeg zijn. Vuur kan in een paar seconden omslaan in brand. En in 

een paar seconden verandert een kleine brandwond in levenslange verminking of erger. Zorg 

ervoor dat het niet zover hoeft te komen en houd vuur, brandbare objecten en ontstekers 

altijd ver uit de buurt van je kindje. 

Tips om spelen met vuur te voorkomen 

• Bewaar lucifers en aanstekers op een plek waar een kind nooit bij kan.  

• Koop geen aansteker die op speelgoed lijkt (bijvoorbeeld in de vorm van een autootje of 

dier).  

• Gebruik een kindveilige aansteker, deze heeft een mechanisme waarbij twee handelingen 

nodig zijn om de aansteker te laten branden. Voor een kind tot ruim vier jaar is dit erg 

moeilijk.  

• Brand geen kaarsen als er kinderen in de buurt zijn, of zet ze goed buiten hun bereik. Let er 

ook op dat de kaarsen bijvoorbeeld niet op een kleedje staan waar je kind wel bij kan. Eén 

ruk aan het kleedje en de brandende kaars valt om. 

• Gebruik bij voorkeur korte, brede kaarsen (bijvoorbeeld waxinelichtjes).  

• Leer je kleine dat het niet in de buurt van vuur mag komen en dat het niet aan brandende 

kaarsen mag zitten. Kinderen jonger dan twee jaar kunnen dit nog niet onthouden, maar het 

goede voorbeeld geven loont ook op jonge leeftijd al.  

• Houd kinderen weg bij de open haard door de open haard af te schermen met een 

openhaardhekje. Dit is veiliger dan een vonkenscherm, omdat een openhaardhekje 

verankerd is aan de muur en niet kan omvallen. 
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Veilig slapen 
Jonge kinderen slapen vaak en veel. Voor veel ouders is uitgerekend het slapen een bron van 

zorgen, vooral vanwege wiegendood. “Stichting Veiligheid.nl” heeft een aantal adviezen 

voor ons op een rijtje gezet, zodat jij lekker weg kunt dromen. 

Een veilige omgeving 

Het is belangrijk om te zorgen voor een veilige omgeving voor je kindje. Zet een wieg of 

bedje daarom niet in de buurt van (gordijn)koorden en snoeren en zorg dat deze niet op de 

tocht staat. Ook is het belangrijk om een (muziek)mobiel buiten het handbereik van je kind 

te plaatsen. Als je geen direct zicht hebt op de kleine, gebruik dan altijd een babyfoon en 

loop af en toe even langs om te kijken of alles er nog goed bij ligt. 

Kinderbedje 

Een veilig kinderbedje moet voldoen aan een aantal eisen. Koop een wieg of bedje waarvan 

de zijwanden luchtdoorlatend zijn. Kies lakens en dekens die niet te warm zijn. Gebruik geen 

dekbed, hoofdbeschermer of kussen tot de baby twee jaar is. Je kind kan daar met zijn 

gezichtje in komen te liggen.  

Koop ook een goed matras. De stevigheid die een matras aan jouw baby’s ruggetje biedt is 

van belang voor de ontwikkeling van zijn spieren, rug, nek en hoofd. Wil je het bedje een 

andere kleur geven? Gebruik dan speciale verf op waterbasis. 

Het bijten aan een ledikant/box, is gedrag wat ouders een kindje zo snel mogelijk moeten 

zien af te leren. De ledikanten/boxen voldoen aan de geldende Wet- en Regelgeving, wat 

o.a. wil zeggen dat verf en lak niet schadelijk zijn en kleine splinters van relatief zacht hout 

leveren in principe geen gevaar op en zullen het lichaam bij inname weer langs de natuurlijk 

weg verlaten. Toch moet altijd zoveel mogelijk voorkomen worden dat kinderen dit soort 

materiaal binnen krijgen. 

Een hulpmiddel bij het voorkomen dat een kindje aan het hout van het ledikant/box bijt, kan 

bijvoorbeeld een, in de handel speciaal voor dit doeleinde verkrijgbare kunststof strip zijn, 

welke over het betreffende stuk van het meubel bevestigd kan worden. 

Een ander hulpmiddel kan zijn om een kindje tijdelijk in een ander geschikt bedje, 

bijvoorbeeld een campingbedje, te leggen. 

Kruik in bed 

Voor de duidelijkheid bespreken we hier eerst het algemene advies ten aanzien van het 

veilig gebruik van een kruik: Gebruik alleen een kruik om het bedje voor te verwarmen. 

Zodra de baby in bed gelegd wordt, gaat de kruik eruit. De enige uitzondering hierop is de 

kraamperiode. Pasgeboren baby’s hebben soms moeite om zichzelf op temperatuur te 

houden en dan kan de kraamverzorgende adviseren om een kruik bij de baby in bed te 

leggen. Het advies is dan om de kruik op de deken op een handbreedte afstand van de baby 

te leggen en ervoor te zorgen dat je kindje nooit tegen de hete kruik aan kan komen! Let er 

in geval van een heetwaterkruik bovendien op, dat als er gebruik gemaakt wordt van een 

zeiltje, de kruik met de sluiting naar beneden, buiten het zeiltje ligt. Zo kan bij eventuele 

lekkage het hete water niet naar de baby toelopen. 
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Check ook altijd de handleiding en waarschuwingen op de betreffende producten! 

De niet-vochtdoorlatende laag van een matrasbeschermer, kan vergeleken worden met een 

zeiltje, maar bestrijkt het gehele matras. Daarom adviseert Veiligheid.NL om geen 

heetwaterkruik te gebruiken op dit product. Ook dit speelt in principe alleen in de 

kraamperiode. 

Slaaphouding: op de rug 

Voor kleine kinderen is slapen op de rug de veiligste slaaphouding. Je baby ligt zo met het 

gezichtje vrij om te ademen. Vanaf het moment dat je baby zichzelf vlot kan omdraaien, kun 

je het zelf een favoriete slaaphouding laten bepalen. Een scheef hoofdje voorkom je door je 

baby afwisselend met het hoofdje naar links en naar rechts neer te leggen. Als je dicht in de 

buurt bent en de kleine wakker is, mag je het gerust op de buik neerleggen hoor, dan kan 

het lekker ronddraaien in de box of het wiegje.  

Slapen in een babyslaapzak 

In een babyslaapzak kan de kleine minder goed bewegen als het slaapt. Dat slaapt niet 

minder prettig, maar wel een heel stuk veiliger! De baby kan dan namelijk niet meer onder 

het beddengoed verstrengeld raken en bovendien rolt een jonge baby in een slaapzak 

minder gemakkelijk om van rug naar buik. Let op dat je een goed passende babyslaapzak 

koopt. Wanneer de armsgaten en halsopening te groot zijn, kan je baby namelijk in de 

slaapzak terechtkomen en wordt de ademhaling belemmerd.  

Slaapt je baby zonder slaapzakje? Maak dan het dekentje en lakentje stevig en kort op, de 

voetjes tegen het voeteneinde. Meer tips over het opmaken van een bedje vind je in deze 

video.  

Een dekentje of een dekbed? 

Veel dekbedden zijn nog veel te warm voor je baby. Je kunt daarom, als het niet zo warm is 

op de kamer, beter een dekentje kopen. Deze kan je na twee jaar wel in een vrolijke 

dekbedhoes verstoppen. Als je wilt controleren of je slapende baby het niet te warm heeft, 

voel dan aan het nekje of de voetjes. Voelen die lauw aan, dan heeft je baby het aangenaam. 

Zorg dat de temperatuur van de babykamer tussen de 16°C en 18°C is. Dek je kindje bij 

koorts minder warm toe dan je gewoonlijk doet.  

Bed opmaken 

Maak het ledikantje of wiegje ’kort’ op. Dat betekent dat je de voetjes van de kleine zo dicht 

mogelijk bij het voeteneinde van het bed legt. Als je het dekentje ook stevig instopt, 

verminder je de kans dat je baby onverhoopt onder het beddengoed terechtkomt. Als je de 

deken in een dekbedhoes doet, let er dan op dat de dekbedhoes dezelfde maat heeft als de 

deken en beiden groot genoeg zijn om aan de onder- en zijkanten minimaal 10cm onder het 

matras in te stoppen. Als ze te groot zijn of los liggen kan de kleine erin verstikt raken.  

Slaap niet met de baby in bed! 

Natuurlijk wil je, zeker als je kindje net geboren is, de kleine zo dicht mogelijk bij je hebben. 

Maar pas op: je kunt niet met de kleine in bed slapen. Je baby kan het te warm krijgen door 

het dekbed, tussen de matrassen bekneld raken, uit bed vallen of met zijn gezichtje in het 

https://www.youtube.com/watch?v=Bt3dvZrC7NY
https://www.youtube.com/watch?v=Bt3dvZrC7NY
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kussen komen te liggen. Bovendien kun je tijdens je slaap op je kindje rollen. Het eerste 

halfjaar is de veiligste slaapplek gewoon het wiegje. Zet deze de eerste periode zo dicht 

mogelijk bij je eigen bed. Een veilig gevoel voor jou en voor de kleine.  

Geneesmiddelen met slaapverwekkende werking 

Niet doen! Hoe slecht je kindje ook in slaap komt, veel geneesmiddelen en medicijnen zijn 

schadelijk voor (de ontwikkeling) van je kindje. Dit geldt trouwens ook voor de moeder 

zolang zij borstvoeding geeft.  

Verstoor zo min mogelijk rust en regelmaat 

Stel je baby niet onnodig bloot aan vermoeienissen en stress. Dit verstoort het slaapritme 

van je baby. Binnen no-time weet je precies wanneer je kindje wel en niet slaapt. Plan tripjes 

en reizen dan zo dat de baby het best door kan slapen.  

Babybed checklist 

Het wiegje, en later het ledikantje, is een plek met twee gezichten. Je kindje kan er heerlijk 

dromen, maar in het begin wil het er niet alleen gelaten worden en na anderhalf jaar wil het 

liever spelen dan slapen. Het is de rustigste, veiligste plek van het huis, maar in potentie ook 

een heel gevaarlijke. Daarom hebben we een lijst opgesteld met tips waar je op moet letten 

als je een wiegje, een ledikantje of beddengoed koopt. 

Checklist voor aankoop bedje 

 De bedbodem is stevig en ventileert goed, zoals een lattenbodem.  

 De bedbodem kan in diverse standen stevig worden vastgezet.  

 Het bedje heeft minimaal 2 zijwanden met een open structuur, bijvoorbeeld spijlen.  

 De spijlafstand ligt tussen de 4,5 en 6,5 cm.  

 De zijwanden van het ledikant zijn minimaal 50cm hoog (volgens de Europese 
normering), gemeten vanaf de bovenkant van het matras.  

 Het bedje is glad afgewerkt, heeft geen uitstekende onderdelen, knoppen, scherpe 
punten of randen.  

 Het bedje staat stevig op een vlakke ondergrond.  

 Een inklapbaar bedje heeft een goede vergrendeling dat niet door een kindje kan worden 
losgemaakt.  

 Er ligt een goed passend, stevig matras in het bedje. 

 

Checklist voor aankoop beddengoed 

 Koop een babyslaapzak of een deken en lakentje.  

 De deken is niet te dik. Hoe dikker de deken, hoe heter je kindje het heeft.  

 De deken en het lakentje zijn groot genoeg om goed onder het matras doorgeslagen te 
kunnen worden. Reken minimaal tien centimeter extra om de deken goed in te kunnen 
stoppen. 

 De hals en armsgaten van de babyslaapzak zijn niet te groot voor je kind.  

 De babyslaapzak sluit met een rits van boven naar beneden.  

 Het stiksel van de babyslaapzak is van katoen. 
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Dit koop je NIET 

 Dekbed, of dekbedhoes voor een deken tot je kind 2 jaar is  

 Hoofdbeschermer  

 Zeiltje  

 Stabilisatierolletjes  

 Slaapzakriem 
 
Meer slaaptips vind je op de pagina Veilig slapen op de Veiligheid.nl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.veiligheid.nl/kinderveiligheid/slapen
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Elektriciteit in huis 
In een normaal huis is maar weinig echt veilig voor een klein kind. Niet zozeer omdat het 

huis onveilig is, maar omdat kinderen in hun ontdekkingsreis vaak onvoorspelbaar en 

watervlug zijn. Elektrische apparaten, snoeren en stopcontacten vormen geen uitzondering 

hierop. 

Stopcontacten 

Het is verstandig om stopcontacten die op plaatsen zitten waar je kindje vaak komt én 

makkelijk bij kan, te beveiligen. Kinderen kunnen namelijk hun vingertjes of (metalen) 

speeltjes hierin stoppen. Je kunt stopcontacten afschermen door middel van afdekplaatjes. 

Afdekplaatjes worden op het stopcontact vastgeplakt of -geklemd. Het afdekplaatje heeft 

een “veermechanisme” dat het plaatje meteen voor de openingen draait/schuift als de 

stekker uit de contactdoos wordt getrokken. De plaatjes hoeven dus niet te worden 

verwijderd als je het stopcontact gebruikt.  

Houd bij aanschaf rekening met geaarde of ongeaarde stopcontacten en bevestig het 

afdekplaatje goed zodat het er niet af kan vallen. Afdekplaatjes zijn niet geschikt voor 

stopcontacten waarop zware apparaten worden gebruikt. Door het plaatje wordt het 

contactoppervlak tussen de stekker en het stopcontact kleiner en kunnen de plaatjes te 

warm worden en smelten. Bij de meeste bouwmarkten kun je ook beveiligde contactdozen 

kopen. 

Stopcontactbeveiligers kunnen helpen je huis veiliger te maken. Een stopcontactbeveiliger 

helpt het contact tussen het stroom voerende stopcontact en je kindje te voorkomen. Geen 

enkel product is echter feilloos dus hier mag je nooit volledig op vertrouwen. Wij adviseren 

je daarom om: 

1) stopcontacten die niet in gebruik zijn volledig uit te schakelen of af te dekken. 

2) stopcontacten die wel in gebruik zijn en voorzien van deze stopcontactbeveiliger moeten 

regelmatig en zeker na gebruik van het stopcontact gecontroleerd worden.  

3) Wij adviseren een dagelijks rondje voordat je jouw kindje zonder toezicht in een ruimte 

laat spelen. 

Snoeren 

Het snoer is voor kinderen het gevaarlijkste onderdeel van een elektrisch apparaat. Ze 

kunnen erover struikelen, erin bijten of eraan trekken. Bij zware apparaten is dat laatste op 

zich niet zo'n probleem, omdat een koelkast of wasmachine niet zomaar omver te trekken is. 

Maar als we het hebben over een telefoon, laptop, televisie, lamp of koffiezetter, dan ligt 

een ongeluk op de loer. Je doet er daarom wijs aan om snoeren goed te verbergen of vast te 

leggen. Werk de elektriciteitssnoeren bijvoorbeeld weg in holle plinten. Is dit niet mogelijk, 

dan kun je de snoeren met kabelclips of kabelgoten aan de plint vastmaken of erlangs 

leggen.  
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Als het snoer van een apparaat te lang is, kun je het verkorten door het op een kleine haspel 
te rollen, een zogenaamde ‘Cable Turtle’. Rol er niet teveel snoer op; het kan inductie 
veroorzaken waardoor de draden kunnen smelten.  
Natuurlijk kun je snoeren ook zoveel mogelijk achter (grote) meubelstukken langs leggen, 
bijvoorbeeld achter het bankstel of de kast. 
 

Elektrische apparaten 

Hoewel veel gezinnen er geen meer hebben, is de videorecorder een goed voorbeeld van de 
manier waarop de fantasie van kinderen soms een onverwacht effect heeft. Het klepje waar 
de videoband in moet, kan namelijk overal voor worden gebruikt. Zo is het een handig 
prullenbakje voor papiertjes en niet opgegeten koekjes en snoepjes. Maar je kunt er ook 
uitstekend mee spelen. Poppetjes, kaarten, pionnetjes, bouwsteentjes, stiften, alles wat ook 
maar een beetje door de gleuf past, gaat de videorecorder in. En daar sta je dan in de winkel, 
te vertellen dat je videorecorder het niet meer doet. Geen flauw idee waarom. 
 
Mooi elektrisch speelgoed als de videorecorder zie je niet vaak meer, maar er bestaan nog 
wel soortgelijke speeltjes. Zoals het laatje van de dvd-speler en de openstaande deur van de 
wasmachine. Zorg er daarom voor dat apparaten waar iets van open kan of waar iets in kan, 
buiten het bereik van een spelend kind blijven. 
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Veiligheid in de auto 
Het is natuurlijk extreem belangrijk dat je kindje 100% veilig in de auto zit. Let er daarom 

goed op dat je het kinderzitje goed installeert en stevig vastzet. 

Je mag de baby al vrij snel na de geboorte met de auto meenemen. Prénatal heeft 

kinderstoeltjes in allerlei kleuren en maten, maar elk is uitvoerig getest en helemaal veilig. 

Houd er het eerste halfjaar wel rekening mee dat de baby niet te lang in één houding mag 

zitten of liggen. Dit mag maximaal 2 uur. 

Na een botsing of als je het kinderstoeltje (hard) laat vallen, mag je ‘m niet meer gebruiken. 

Net als met een motorhelm kan het schuim in het stoeltje scheuren of breken. Hierdoor is 

het stoeltje niet meer veilig en kunnen de gordeltjes bijvoorbeeld losschieten. Doorgaans 

worden autostoeltjes vergoed door de autoverzekering, zodat je direct een nieuwe kunt 

kopen. 

Een autostoeltje is de enige veilige manier om je kindje in de auto mee te nemen. 

i-Size 

Wat is i-Size (R129)? 

i-Size is een nieuwe norm voor autostoeltjes. Om verkocht te mogen worden moeten 
autostoeltjes aan een Europese ECE-norm voldoen. Sinds juli 2013 is daar een nieuwe norm 
aan toegevoegd, de i-Size norm (R129). i-Size autostoeltjes voldoen aan deze nieuwe i-Size 
norm (R129). 
 

Waarom is i-Size nodig? 

i-Size maakt het vervoer van kinderen in auto’s veiliger. 
De grootste verschillen tussen de i-Size norm (R129) en de huidige R44 norm zijn: 

 Bij de indeling van de autostoeltjes wordt niet meer langer naar het gewicht van het kind 
gekeken maar naar de lengte van het kind. 

 i-Size autostoeltjes worden standaard getest op zijwaartse botsingen. 

 Tot 15 maanden moeten kinderen verplicht tegen de rijrichting in worden vervoerd. 

 i-Size autostoeltjes passen op iedere autozitplaats met het ‘i-Size ready’ label en worden 
met de ISOFIX bevestigingspunten vastgezet. Dit garandeert dat het stoeltje altijd goed 
past. Alleen als de auto daar geschikt voor is, kun je dus een i-Size autostoel gebruiken. 
Kijk hiervoor op de autotypelijst van de fabrikant van de autostoeltjes. Bij nieuwe auto’s 
die op de markt komen zijn de zitplaatsen standaard gekenmerkt met het label 'i-Size 
ready'. 

 i-Size autostoeltjes zijn gemakkelijker te bevestigen, waardoor je minder snel fouten kunt 
maken. 
 

Voor wie is i-Size? 

De ‘i-Size’ regelgeving wordt in stappen ingevoerd. Sinds 2013 geldt de i-Size norm (R129) 
voor ISOFIX baby- en peuterstoeltjes voor kinderen tot 105 cm groot (ongeveer 4 jaar oud). 

In de toekomst (waarschijnlijk eind 2018/begin 2019) komen er ook i-Size autostoelen voor 
grotere kinderen (zittingverhogers met rugleuning). Als de zittingverhoger aan i-Size voldoet, 
wordt de stoel vastgezet met de ISOFIX bevestigingspunten. Het kind zelf zit dan in de 

https://www.veiligheid.nl/kinderveiligheid/met-de-auto/wat-is-isofix
https://www.veiligheid.nl/kinderveiligheid/met-de-auto/wat-is-isofix
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autogordel. De huidige ECE-R44 norm en de i-Size norm (R129) blijven voorlopig nog naast 
elkaar bestaan. 

Wat zijn de voordelen van i-Size? 

Kinderen worden in plaats van naar gewicht naar lengte ingedeeld. Dat is duidelijker voor 
ouders aangezien de lengte overeenkomt met de kledingmaat van het kind. Kinderen 
kunnen ook langer achterwaarts worden vervoerd. Dit is veiliger. Verder zijn de 
veiligheidseisen voor het i-Size label strenger en zijn i-Size autostoeltjes gemakkelijker in 
gebruik. Ze passen op iedere autozitplaats met het ‘i-Size ready’ label en worden met de 
ISOFIX bevestigingspunten vastgezet. Alleen als de auto daar geschikt voor is, kun je dus een 
i-Size autostoel gebruiken. Kijk hiervoor op de autotypelijst van de fabrikant van de 
autostoeltjes. Bij nieuwe auto’s die op de markt komen zijn de zitplaatsen standaard 
gekenmerkt met het label ‘i-Size ready’. 
 

ISOFIX 

ISOFIX is een systeem waarmee autostoeltjes op eenvoudige wijze in de auto bevestigd 
kunnen worden. Zónder gebruik van de autogordel. Het is de veiligste, makkelijkste en 
snelste manier om een autostoeltje op de juiste manier in je auto te bevestigen. 
 

Waarom is ISOFIX nodig? 

Met ISOFIX neemt de kans op een onjuiste bevestiging van het autostoeltje af. Dit draagt bij 
aan de veiligheid. 
 

Wat zijn de kenmerken van een ISOFIX autostoeltje? 

Aan de achterkant van het ISOFIX autostoeltje zitten twee grijphaken. In de auto zitten 
tussen de rugleuning en de zitting twee ISOFIX bevestigingspunten. Deze punten zitten vast 
in de auto. De grijphaken van het autostoeltje klikken heel gemakkelijk in de 
bevestigingspunten vast. Met één klik is het stoeltje optimaal bevestigd en beveiligd. Naast 
de twee grijphaken is een derde bevestigingspunt nodig. Dit om kantelen van het 
autostoeltje tijdens een botsing tegen te gaan. Er zijn twee mogelijkheden. Allereerst met 
een band die van de bovenkant van het autostoeltje naar een derde bevestigingspunt achter 
in de auto loopt. Een tweede mogelijkheid is een steunpoot die op de vloer van de auto 
leunt. Hiervoor moet de autovloer wel vlak en sterk genoeg zijn. Let bijvoorbeeld op 
verborgen opbergvakjes in de vloer, de steunpoot mag hier niet op rusten. 
 

Voor wie is ISOFIX? 

Er zijn ISOFIX autostoeltjes voor alle gewichts- en lengteklassen beschikbaar. Voor grotere 
kinderen zorgt de ISOFIX bevestiging ervoor dat het stoeltje goed op zijn plaats blijft. De 
gordel wordt dan vaak ook gebruikt. De meeste nieuwe auto’s zijn voorzien van ISOFIX 
bevestigingspunten. Niet alle ISOFIX autostoeltjes kunnen in elk type auto worden gebruikt. 
Check daarom in de handleiding of op internet of het gebruik van het autostoeltje voor jouw 
auto goedgekeurd is. 
 

Wat zijn de voordelen van een ISOFIX autostoeltje? 

Het grootste voordeel van een ISOFIX autostoeltje is dat het vastzetten in de auto 
eenvoudiger is dan met de autogordel. Daarbij is de kans op een onjuiste bevestiging kleiner 
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dan bij bevestiging met de autogordel. Controleer wel altijd goed of het autostoeltje goed is 
vastgeklikt. Ook zit er weinig speling in het ISOFIX bevestigingssysteem omdat het 
autostoeltje direct aan de auto vast zit. Dit is over het algemeen veiliger. 
 

Wanneer gebruik je een ISOFIX autostoeltje? 

Je gebruikt een ISOFIX autostoeltje in eerste instantie in een auto met ISOFIX 
bevestigingspunten. De meeste ISOFIX autostoeltjes kun je ook bevestigen met de 
autogordel. Op die manier kun je deze autostoeltjes toch gebruiken in alle auto’s. Dit kan 
handig zijn wanneer je het autostoeltje bijvoorbeeld in een tweede auto wilt gebruiken die 
geen ISOFIX bevestigingspunten heeft. Het ISOFIX systeem geldt in alle Europese landen. 
 
Wat zijn de verschillen tussen ISOFIX en i-Size? 

ISOFIX is een systeem waarmee autostoeltjes op gemakkelijke wijze in de auto bevestigd 
kunnen worden. De bevestiging gaat zonder gebruik van de autogordel. i-Size is een nieuwe 
norm voor autostoeltjes. Om verkocht te mogen worden moeten autostoeltjes aan een 
Europese ECE-norm voldoen. Sinds juli 2013 is daar een nieuwe norm bijgekomen, de i-Size 
norm (R129). i-Size autostoeltjes worden gezien als de volgende generatie ISOFIX 
autostoeltjes. De stoeltjes zijn te herkennen aan het i-Size logo. Het doel van i-Size is het 
vervoer van kinderen in auto’s veiliger te maken. Autostoeltjes die aan de i-Size norm 
voldoen kun je alleen met ISOFIX bevestigingspunten vastzetten in de auto. 

Heb jij het juiste autostoeltje voor je kind? Doe de keuzewijzer op VEILIGHEID.NL en ontvang 
direct advies! 

Wat zegt de wet 

Met een autogordel om zit iedereen een stuk veiliger in de auto. Maar de gordels die we als 

volwassenen dragen, zijn niet geschikt voor kleine kinderen en baby’s. Vandaar dat het ook 

in de wet is vastgelegd dat alle kinderen kleiner dan 1.35 meter in een goedgekeurd 

kinderzitje, volgens de R44-norm of volgens de i-Size norm, moeten worden vervoerd. Voor 

kinderen in heel Europa gelden in principe dezelfde veiligheidseisen tijdens autovervoer. Het 

gebruik van autostoeltjes heeft er toe geleid dat er veel minder verkeersdoden vallen onder 

kinderen, een goede zaak dus. 

Alle kinderen tot 1,35 meter mogen alleen in een auto vervoerd worden als zij in een 

goedgekeurd autostoeltje zitten. 

 

Uitzondering vervoer in andere auto; anders dan de eigen (pleeg)ouder. 

Als kinderen incidenteel in andermans auto meerijden, dan mogen kinderen ouder dan 3 
jaar zonder autostoeltje of zittingverhoger vervoerd worden. In deze gevallen geldt:  

 Kinderen mogen alleen achter in de auto in de gordels vervoerd worden. 

 Kinderen mogen alleen over een beperkte afstand vervoerd worden, dus geen 
vakantiereis. 

 Naar een uitwedstrijd van het sportteam is wel incidenteel, wekelijks naar de 
zwemles of kinderopvang is niet incidenteel. 

 De aanwezige autostoeltjes en/of zittingverhogers moeten wel gebruikt worden. 

https://www.veiligheid.nl/kinderveiligheid/met-de-auto/i-size-r129
https://www.veiligheid.nl/kinderveiligheid/met-de-auto/i-size-r129
https://www.veiligheid.nl/kinderveiligheid/met-de-auto
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Tweedehands autostoeltjes 

Omdat je aan de buitenkant van een stoeltje niet kunt zien wat ermee is gebeurd, kun je 

beter geen tweedehands kinderstoeltje kopen. Kies voor veiligheid als het om je kindje gaat 

en laat niets aan het toeval over. 
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Veiligheid in en bij het water 
Spelen in en om het water is heerlijk. Vooral met warm weer is niets fijner dan te 

ontspannen bij zwembad, zee of bij het badje in de tuin. Helaas gebeuren rond het water 

nog steeds ongelukken. De meeste dodelijke slachtoffers van alle ongevallen bij kinderen 

van 0-4 jaar zijn het gevolg van verdrinking. Met simpele voorzorgsmaatregelen en alertheid 

kunnen veel verdrinkingen voorkomen worden. 

Tips van Veiligheid.NL 

 Zorg dat je je kind altijd kan zien 

 Blijf bij kleine kinderen (<3 jaar) zo dichtbij dat je ze kan aanraken 

 Als er meerdere volwassen zijn, spreek dan goed af wie er op je kind let. Ga er nooit 

zomaar vanuit dat iemand anders wel even oplet. 

 Laat je niet afleiden (door bijvoorbeeld je telefoon, tablet of boek) 

 Zorg dat je kind zwembandjes om heeft (als het nog niet kan zwemmen) en op de boot 

een reddingsvest 

 Denk eraan dat aan het begin van een zomerseizoen natuurlijk zwemwater nog erg koud 

kan zijn. Onderkoeling is dan een risico. 

 Let op! Doe je kind geen zwemvleugels om in zee bij aflandige wind (wind die richting de 

zee staat) of in open water met stroming of harde wind. 

 Bovenstaande tips gelden natuurlijk niet alleen op het strand, bij een meer en in het 

zwembad. Maar ook voor het opblaasbadje in de tuin. Kinderen kunnen al verdrinken in 

een laagje water van 10 centimeter. 
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Veilig in de zon 
De huid van baby'tjes en peuters is veel gevoeliger voor de zon dan die van volwassenen. Als 

je op pad gaat en zon verwacht, kun je daarom maar beter goed voorbereid zijn. Met onze 

gouden zontips, geniet het hele gezin van de zon! 

 

 Smeer je kindje altijd in met een goede zonnebrandcrème. Gebruik altijd factor 20 of 

hoger. Een goede voorbereiding vormt de sleutel: smeer de kleine 20 minuten 

voordat jullie de zon ingaan in. De rest van de dag blijf je regelmatig doorgaan met 

het insmeren. De beste zonnebrandcrème voor je baby heeft niet alleen een hoge 

factor, maar is ook waterproof. 

 Trek je baby of peuter licht katoenen kleding aan. 

 Zet je kindje een zonnehoedje op en zorg dat je altijd een extra hoedje in je tas hebt. 

De kleine kan 'm zomaar afdoen en weggooien zonder dat je het merkt. 

 Er bestaan tegenwoordig speciale zonnebrillen voor baby's, dreumesen en peuters. 

Deze brillen beschermen de ogen van je kindje tegen de UV-stralen van de zon. 

 Probeer je kindje zoveel mogelijk in de schaduw te houden. 

 Laat het huidje van je baby langzaam wennen aan de zon. Bouw het aantal 

zonminuten geleidelijk op. 

 De zon is tussen 11:30 en 16:00 uur op het hoogst en erg fel. Houd daar rekening 

mee en zoek de zon in die periode dan ook niet extra op. 

 En nog een extra warm-weertip: als het warm is en je 's nachts een raam open wil 

zetten, weet dan zeker dat je kind echt niet uit het raam kan klauteren en/of het 

hierdoor tocht. Tocht lijkt verfrissend, maar je kindje kan er snel ziek door worden. 
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Speelgoed en veiligheid 

Batterijen 

Een knoopcelbatterij is een klein plat batterijtje in een metalen busje met dekseltje. Er 

bestaan verschillende soorten knoopcellen in diverse afmetingen. Dit soort batterijtjes 

worden de laatste jaren steeds meer gebruikt in elektronisch speelgoed. Als een kind per 

ongeluk een knoopcel inslikt, kan deze in de slokdarm blijven steken. Door aanraking met de 

vochtige slijmvliezen kan een elektrisch stroompje ontstaan en dit kan ernstige, soms zelfs 

fatale, schade aanrichten. 

Daarom is het belangrijk om knoopcelbatterijen niet te laten slingeren. Bewaar ze altijd 

buiten het bereik van (kleine) kinderen in de originele verpakking. Controleer bij het 

speelgoed van je kind regelmatig of de batterijtjes er niet uitgehaald kunnen worden. En 

gooi gebruikte batterijen direct weg als chemisch afval in de speciale batterijcontainers, 

bijvoorbeeld in de filialen van Prénatal. 

 

Bijtringen 

Leg koelbijtringen NOOIT in de vriezer, maar alleen in de koelkast! 

Fopspenen 

Controleer de fopspeen voordat je ‘m aan je baby geeft op zwakke plekken, scheurtjes of 

bijtsporen. Trek hiervoor hard aan het zuiggedeelte. 

De overgang naar een nieuwe fopspeen (ander merk, type of andere leeftijdscategorie 

fopspenen) kan leiden tot een nieuwe reactie van je baby. Controleer de fopspeen bij zo’n 

wissel daarom extra goed. 

Een fopspeen is om op te zuigen en NIET bestand tegen bijten! Kinderen die op fopspenen 

bijten kunnen beter een bijtring gebruiken. Bijt je kindje op de fopspeen, leer dan het 

gebruik van de fopspeen direct af. 

Europese richtlijnen stellen dat een fopspeen na zes weken vervangen moet worden. Ter 

controle, trek iedere dag dat je de speen geeft, even hard aan het zuiggedeelte. Is dit 

beschadigd? Vervang de speen dan direct! 

Speelgoed & kooptips 

 Let op de waarschuwing: niet geschikt voor kinderen onder de drie jaar. De leeftijd 

van het kind is bepalend voor de grootte van het speelgoed. Kleine stukken 

speelgoed en losse onderdeeltjes zijn voor baby's en peuters gevaarlijk, ze stoppen 

namelijk alles in hun mond en kunnen daarin stikken. 

 Koop geen speelgoed bestemd voor kinderen onder de drie jaar dat touwtjes, 

koordjes of daarmee vergelijkbaar materiaal heeft en waarvan de voor het kind 

bereikbare uiteinden langer dan 22 cm zijn (een kind kan zich daaraan ophangen). 

 Koop geen speelgoed met harde geluiden voor jonge kinderen die hier nog niet mee 

om kunnen gaan. Vooral als het product dicht bij het oor gehouden wordt, kan 
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gehoorschade ontstaan. Probeer dit soort speelgoed daarom altijd uit, voordat je het 

koopt. 

 Koop goed afgewerkt speelgoed: scherpe randen, hoeken en punten aan speelgoed 

zijn taboe. Controleer of de vingertjes niet beklemd kunnen raken. 

 Koop goed hout: houten speelgoed mag niet splinteren, beukenhout is wat dat 

betreft beter dan vurenhout. Houten speelgoed mag niet gespijkerd zijn. Geschroefd 

mag wel, mits de schroef verzonken is. Gelijmd is het veiligst. 

 Koop goed plastic: plastic mag niet breken. Na een breuk zijn de randen vaak 

vlijmscherp. 

 Koop nieuwe bijtringen, rammelaars en spenen. Bijtringen, rammelaars en spenen 

die voor 2000 gekocht zijn, kunnen te grote hoeveelheden weekmakers bevatten en 

dit kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Sinds 1999 is er speciale wetgeving voor in 

Nederland. In de 2007 zijn de eisen strenger geworden, bepaalde weekmakers 

mogen helemaal niet meer voorkomen in sabbelspeelgoed. 

 Vraag de verkoper de verpakking te openen of een voorbeeldexemplaar te laten zien 

als het speelgoed niet goed bekeken kan worden. 

 

Speelgoed & gebruikstips 

 Controleer het speelgoed van je jonge kinderen regelmatig en gooi het weg als het 

kapot is. Losse onderdelen, met een doorsnede kleiner dan 3,5 cm, kunnen 

verstikkingsgevaar opleveren voor kinderen onder de drie jaar. 

 Controleer speelgoed waar magneetjes in zitten regelmatig of deze magneetjes goed 

vastzitten. Het inslikken van magneetjes kan zeer gevaarlijk zijn. 

 Laat jonge kinderen niet alleen met (onopgeblazen) ballonnen spelen in verband met 

verstikkingsgevaar. 

 Laat kinderen geen speelgoed met harde geluiden dicht tegen het oor aanhouden. 

 Leer je kind om speelgoed na gebruik op te ruimen. Op deze manier voorkom je dat 

je kind over rondslingerend speelgoed struikelt. Leg daarom ook nooit speelgoed op 

de trap. 

 Zorg dat kleine kinderen apart van de grotere spelen. De groten kunnen bijvoorbeeld 

aan de tafel spelen, zodat de kleintjes er niet bij kunnen. 

 Als er speelgoed is waar de jongste echt niet aan mag komen, laat de oudste er dan 

alleen mee spelen als de jongste naar bed is. 

 Als groot en klein samenspelen, dan met speelgoed van de jongste of speel zelf mee. 

 Laat grotere kinderen hun speelgoed na gebruik goed opruimen. 

 

Speelgoed & magneetjes 

Speelgoed met magneten vormt een relatief nieuw risico, omdat de magneten de laatste 

jaren kleiner en krachtiger zijn geworden. Als kinderen, van speelgoed losgeraakte, 

magneten inslikken, kunnen deze in het lichaam van het kind elkaar aantrekken en daardoor 

ernstig of zelfs dodelijk letsel (darmperforatie) veroorzaken. Het is daarom van belang om bij 

speelgoed met magneten regelmatig te controleren of de magneten nog stevig vast zitten. 
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Veiligheidsartikelen 

Controle en onderhoud 

Er zijn diverse hulpmiddelen (traphekjes, kinderstoelen, beschermhoekjes, deurbuffers, 

stopcontactbeveiligers, etc.) te verkrijgen welke je helpen gevaarlijke situaties te 

voorkomen. Bij gebruik ervan is het altijd van groot belang de gebruiksinstructies 

nauwlettend te volgen zodat een juiste en veilige montage verzekerd is. Check ook na 

verloop van tijd regelmatig of de geplaatste artikelen nog in orde zijn en naar behoren 

functioneren. Herstel of vervang deze indien noodzakelijk.  

Bewaar ook altijd de verpakking/handleiding, zodat je deze eventueel in een later stadium 

nogmaals kan raadplegen. 

 


