Gastouderbureau Oostnederland

Risico Inventarisatie

Gastouderbureau Oostnederland
Eelerweg 27 7447 RR Hellendoorn
Telefoon mobiel: 06-25563576
06-11645714
Email: kleinwitten@gmail.com

Risico Inventarisatie Veiligheid met
oplossingen.
Datum:
Inspectie door: J. van der Velde
Handtekening:
Gastouder:
Handtekening:
Lokatie:

Bijlagen behorend bij deze Risico Inventarisatie (RIV):
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Inventarisatielijsten Woning en Gezondheid
Oplossingenlijsten Woning en Gezondheid
Woordenlijst
Checklist Brandveiligheid
Registratieformulier Ongevallen
Voorbeeld Ernst van verwondingen

Bovenstaande documenten zijn te vinden op onze website:
www.oostnederland.info onder Info en Documenten.
De gastouder heeft het handboek uitgereikt gekregen voor aanvang contract met daarin het
Pedagogisch Beleidsplan van Gastouderbureau Oostnederland. Onderdeel van dit Beleidsplan zijn de
protocollen, waaronder protocol ter voorkoming Kindermishandeling. De gastouder heeft hier kennis
van genomen handelt te allen tijde conform het Beleidsplan.

Entree, garderobe en trap
1.
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Kind valt van de trap af
1. Plaats boven en onder aan de trap een veiligheidshekje.
2. Leg geen spullen op de trap.
3. Gebruik geen loopstoeltje.
4. Advies: kinderen mogen niet alleen op de trap.
Kind valt aan de zijkant van de trap
1. Balustrade plaatsen van minimaal 1 m hoogte.
2. Balustrade stevig bevestigen.
3. Balustrade verhogen naar minimaal 1 m.
4. Ruimte tussen balustrade en trap verkleinen.
5. Opstapmogelijkheden verwijderen.
6. Huidige balustrade vervangen door een balustrade met verticale spijlen.
Kind valt doordat het niet bij de trapleuning kan
1. Aanbrengen van een extra kinderleuning op 60 cm hoogte aan de muurkant.
2. Advies: kinderen mogen niet alleen op de trap.
Kind valt doordat de trapleuning niet goed vast zit
1. Leuning aan muursteunen bevestigen.
2. Loszittende muursteunen opnieuw in de muur vastzetten.
3. Nieuwe leuningen plaatsen.
Kind glijdt van de leuning en valt
1. Obstakels aanbrengen die glijden ontmoedigen.
1. Advies: stoer gedrag niet tolereren.
Kind struikelt over een kapotte trede
1. Traptreden die kapot zijn repareren.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.

2. Trapbekleding vastzetten of geheel verwijderen of vervangen.
3. Dektrede vervangen van geheel uitgesleten traptrede.
Kind glijdt uit op een gladde trede
1. Antislipstrip langs trapneuzen aanbrengen.
2. Antislip coating op stenen treden aanbrengen.
3. Trapbekleding vervangen.
Kind klimt in of door de balustrade en valt
1. Balustrade met een spijlafstand groter dan 10 cm afschermen met bijv. een plaat (bij
voorkeur multiplex, 18 mm dik).
2. Balustrade met een spijlafstand groter dan 10 cm vervangen door een type met een
spijlafstand van 10 cm of minder.
Kind raakt bekneld tussen de treden van een open trap
1. Open trap vervangen door een dichte trap.
2. Extra latjes aan de achterkant van de trap maken, zodat de opening kleiner wordt.
Kind raakt bekneld tussen de spijlen van de balustrade
1. Balustrade met een spijlafstand groter dan 10 cm afschermen met een plaat.
2. Balustrade met een spijlafstand groter dan 10 cm vervangen.
Vloer
Kind struikelt over een oneffenheid
1. Losse vloerbedekking en vloermatten vastzetten of vervangen.
2. Op- en afstapjes markeren door bijv. stickers, verf of antislipstrip.
3. Advies: laat geen losse voorwerpen op de grond slingeren.
Kind glijdt uit over natte vloer
1. Buiten bij de voordeur een rubberen mat of metalen rooster met opvangbak plaatsen.
2. Binnen bij de voordeur een goede voetenmat neerleggen.
3. Binnen bij de voordeur een droogloopzone aanbrengen.
4. Advies: niet rennen in de gang.
Kind glijdt uit
1. Vloermat vastleggen.
Muur
Kind bezeert zich aan een oneffenheid
1. Schroeven en spijkers tot 1.50 m hoogte verwijderen.
2. Uitstekende delen afschermen.
Garderobe
Kind botst tegen kapstokhaak
1. Kapstokhaken afschermen met een plank
Deur
Kind krijgt zijn vingers tussen de deur
1. Veiligheidsstrip tot minimaal 1.20 m hoogte aanbrengen.
2. Deurbuffer plaatsen.
3. Voor deuren die open mogen blijven staan, kan een deurklem of wig onder de deur
worden geplaatst.
4. Bij deuren die op een kier mogen blijven staan, kan een deurblok worden gebruikt.
Kind valt door glas in deur
1. Voor laag doorlopende ruiten bij voorkeur veiligheidsglas gebruiken (laten plaatsen
door iso-gecertificeerd bedrijf).
2. Laag doorlopende ruiten markeren, bijv. met stickers.
3. Vensterglas van laag doorlopende ruiten voorzien van veiligheidsfolie.
4. Vensterglas of draadglas van laag doorlopende ruiten afschermen met een balk/plank
of kunststof plaat.
Raam
Kind valt door ruit
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1. Voor laag doorlopende ruiten bij voorkeur veiligheidsglas gebruiken (laten plaatsen
dooriso-gecertificeerd bedrijf).
2. Laag doorlopende ruiten markeren, bijv. met stickers.
3. Vensterglas van laag doorlopende ruiten voorzien van veiligheidsfolie.
4. Vensterglas of draadglas van laag doorlopende ruiten afschermen met een balk/plank
of kunststof plaat.
Verwarming
Kind verbrandt zich aan hete radiator/buizen
1. Radiator afschermen met omkasting van gaatjesboard.Kind botst of valt tegen radiator
2. Radiator afschermen door achterkant bank ertegen te plaatsen.
3. Voldoende loopruimte creëren bij radiatoren.Kind komt met hand klem te zitten tussen
de radiator
4. Ledenradiator afschermen met omkasting van gaatjesboard.
Overig
Kind eet sigaretten of medicijnen
1. Advies: sigaretten of medicijnen mogen niet in het huis rondslingeren.
Kind stopt kleine voorwerpen (kraaltjes, steentjes e.d.) in de mond
1. Kleine voorwerpen verwijderen, denk ook aan munten, paperclips, harde snoepjes en
2. speelgoed van oudere kinderen zoals knikkers en kralen.
3. Advies: regelmatig controleren op kleine voorwerpen.
Kind struikelt over kinderwagen of andere voorwerpen die in de gang staan
1. Zorgen voor voldoende bergruimte voor buggy, kinderwagen en autostoeltje.
Kind rent naar buiten
1. De deur voorzien van een deurklink of draaiknop boven de 1.50 m.
2. De deur op de knip.
3. Dranger op de deur bevestigen, zodat de deur niet open blijft staan.

31.

Slaapkamer

32. Meubilair
33. Kind klimt uit bed en valt
1. Kinderen die wakker zijn uit bed halen.
2. Gebruik niet te dikke matrassen, echter minimaal 8 cm dik.
3. Zachte ondergrond naast de bedden leggen.
4. Babybed laag zetten als het kind kan zitten.
5. Geen speelgoed en knuffels in bed laten liggen die als opstapje gebruikt kunnen
worden.
6. Kinderen tot 1,5 jaar in een bed met een opstaande rand van minimaal 60 cm
latenslapen.
7. Kinderen tussen 1,5 jaar en 2,5 jaar in een bed laten slapen met een opstaande rand
van minimaal 70 cm.
8. Oudere kinderen boven 2,5 jaar op stretchers laten slapen.
9. Kinderen tussen de 2,5 en 6 jaar nooit in het bovenste stapelbed leggen.
34. Kind klimt vanaf het bed uit het raam en valt
1. Bed niet naast een te openen raam zetten.
2. Raam voorzien van raambeveiliger.
3. Ramen vervangen door ramen met raamsluitingen.
4. Geen opstapjes bij het raam zetten.
35. Kind valt uit bed doordat het de spijlen/zijwand zelf kan verwijderen.
1. Kinderveilige sluiting op het bed plaatsen.

2. Kind niet in een bed met verwijderbare spijlen/zijwanden laten slapen.
36. Het bed valt om en het kind komt beklemd te zitten
1. Stabiel bed aanschaffen.
37. Kind zakt door het bed heen
1. Bed vervangen door een stevig bed.
2. De hoogte verstelling van het bed goed vastzetten.
38. Kind komt klem te zitten tussen de spijlen
1. Koop een bed met spijlbreedte 4,5 – 6,5 cm.
2. Spijlen moeten doorlopen tot de bodem.
39. Een kind komt klem te zitten tussen het matras en de bedombouw
1. Een stevig matras van minimaal 8 cm dikte gebruiken.
2. Gebruik een goed passend matras dat maximaal 2 cm kleiner is dan de bedombouw.
40. Gastouder stoot zich tegen bed omdat het (te)donker is in de slaapkamer
1. Klein lichtje laten branden voor beter zicht.
2. Opstelling bedden en meubilair wijzigen, zodat er meer ruimte tussen de bedden is.
41. Kind raakt verstrikt in de koordjes van de raamdecoratie
1. Bed niet naast loshangende koordjes zetten.
2. Koordjes hoog wegbinden.
42. Baby overlijdt aan wiegendood
43. Volg de adviezen op ter preventie van wiegendood:
1. Leg een baby altijd op de rug te slapen.
2. Voorkom dat een baby te warm ligt.
3. Gebruik geen dekbedje.
4. Ventileer de slaapkamer regelmatig.
5. Gebruik geen kussen, hoofd- en zijwandbeschermers, zeiltjes, tuigjes, koorden
ofvoorwerpen van zacht plastic in bed.
6. Maak het bed kort op, zodat de voetjes tegen het voeteneinde liggen of gebruik een
slaapzakje.
7. Niet roken waar de kinderen aanwezig zijn.
8. Rust en regelmaat.
9. Houd voldoende toezicht.
44. Door warmtestuwing raakt het kind oververhit
1. Geen dekbed gebruiken bij kinderen onder de 2 jaar.
2. Niet te veel dekens gebruiken.
3. Kamertemperatuur meten.
4. Verwarming goed regelen.
5. Advies: temperatuur kinderen controleren door voelen aan de voeten of in de
nekplooi.
45. Kind komt onder de dekens of tegen zijkant terecht
1. Bedje laag opmaken.
2. Kind in een slaapzak laten slapen.
3. Kussens en stootranden weghalen.
46. Kind verstrikt zich in een tuigje in bed
1. Geen tuigjes gebruiken in bed.
47. Kind blijft met kleding aan knop van het bed hangen
1. Knoppen en andere uitsteeksels van het bed verwijderen.
2. Geen wijde pyjama’s laten dragen.
3. Geen spenen aan koorden om de nek hangen.
48. Kind bezeert zich aan oneffenheid of scherpe rand van het bed
1. Controleer een houten bed op splinters en verwijder deze door schuren.
2. Controleer een metalen bed op roestvorming en schuur en verf zonodig het bed.
3. Controleer het bed op scherpe randen en hoeken, rond deze zonodig af of zet er een
beschermrand of -hoekje op.

49. Kind in onderste stapelbed stoot hoofd tegen het bovenste bed
1. Vrije ruimte tussen twee bedden is minimaal 68 cm.
2. Zacht materiaal tegen onderkant van bovenste bed maken.
50. Kind draait zich van aankleedtafel af
1. Aankleedkussen gebruiken.
2. Baby op de grond verschonen.
3. Opstaande randen aan de zijkant van de aankleedtafel plaatsen.
4. Advies: altijd bij kind blijven.
51. Kind rolt aan de achterkant van de aankleedtafel af
1. Aankleedtafel tegen een muur zetten.
2. Opstaande rand aan de achterkant van de aankleedtafel maken.
3. Advies: altijd bij het kind blijven.
52. Kind stoot zich tegen (scherpe) hoek van de aankleedtafel
1. Hoeken laten afronden.
2. Aankleedtafel uit de looproute plaatsen, opstelling ruimte wijzigen.
3. Tafelhoekjes op de hoekpunten plaatsen.
53. De aankleedtafel is niet stevig genoeg en het kind valt hierdoor
1. Aankleedtafel op een andere ondergrond plaatsen, bijv. een plank eronder leggen.
2. De te korte poten opvullen.
3. De aankleedtafel aan de muur vastmaken.
4. Zware spullen onderin het kastje leggen.
5. De laden begrenzen, zodat ze niet te ver uitgetrokken kunnen worden of helemaal niet
gebruiken.
6. Wielen blokkeren.
7. Nieuwe aankleedtafel aanschaffen.
54. De aankleedtafel is niet stevig en stort in
1. De aankleedtafel controleren op houtrot, houtworm en/of roest en daartegen
behandelen.
2. Nieuwe aankleedtafel aanschaffen.
55. Een opklapbare aankleedtafel klapt tijdens gebruik in
1. Het bevestigingsmechanisme controleren en aandraaien.
2. Extra bevestiging plaatsen.
3. Nieuwe aankleedtafel aanschaffen.
56. Vloer
57. Kind struikelt over een oneffenheid
1. Losse vloerbedekking en vloermatten vastzetten of vervangen.
2. Op- en afstapjes markeren, bijv. door stickers, verf of antislipstrip.
3. Geen losse snoeren, hiervoor een kabelgoot aanbrengen.
4. Advies: laat geen losse voorwerpen op de grond slingeren.
58. Gastouder struikelt over speelgoed dat op de grond is gevallen
1. Klein lichtje laten branden voor beter zicht.
2. Gebruik gordijnen waardoor nog schemerlicht naar binnen komt.
3. Gedempt daglicht de kamer in laten vallen.
4. Advies: vloer regelmatig controleren op speelgoed en andere voorwerpen.
59. Kind glijdt uit over natte vloer
1. Buiten bij de voordeur een rubberen mat of metalen rooster met opvangbak plaatsen.
2. Binnen bij de voordeur een goede voetenmat neerleggen.
3. Binnen bij de voordeur een droogloopzone aanbrengen.
4. Schoonmaakregime aanpakken, bijv. ander schoonmaakmiddel of andere tijden.

60. Kind glijdt uit over gladde vloer
1. Vloerkleed vastleggen.
61. Deur
62. Kind krijgt zijn vingers tussen de deur
1. Veiligheidsstrip tot minimaal 1.20 m hoogte aanbrengen.
2. Deurbuffer plaatsen.
3. Voor deuren die open mogen blijven staan kan een deurklem of wig onder de
deurworden geplaatst.
4. Bij deuren die op een kier mogen blijven staan kan een deurblok worden gebruikt.
63. Kind valt door glas in deur
1. Voor laag doorlopende ruiten bij voorkeur veiligheidsglas gebruiken (laten plaatsen
door iso-gecertificeerd bedrijf).
2. Laag doorlopende ruiten markeren, bijv. met stickers.
3. Vensterglas van laag doorlopende ruiten voorzien van veiligheidsfolie.
4. Vensterglas of draadglas van laag doorlopende ruiten afschermen met een balk/plank
of kunststof plaat.
5. Huisregels bepreken, bijv. geen geintjes en pesterijen bij ramen.
64. Verwarming
65. Kind verbrandt zich aan hete radiator/buizen
1. Geen bedden naast de verwarming plaatsen.
2. Radiator afschermen met omkasting van gaatjesboard.
3. Buizen afschermen met isolatiebuizen.
4. Voldoende loopruimte creëren bij radiatoren.
66. Kind botst of valt tegen radiator
1. Voldoende loopruimte creëren bij radiatoren (opstelling ruimte wijzigen).
2. Ledenradiator afschermen met omkasting van gaatjesboard.
67. Kind komt met hand klem te zitten tussen de radiator
1. Ledenradioator afschermen met omkasting van gaatjesboard.
68. Verlichting
69. Kind struikelt door onvoldoende licht
1. Lamp vervangen voor een sterkere lamp (meer Watt).Lamp wordt stuk gegooid en
glas valt naar beneden
2. Onbeschermde verlichting vervangen door armatuur met afgeschermde lampen.
70. Elektra
71. Kind komt in contact met elektriciteit
1. Kindveilige wandcontactdozen plaatsen.
2. Controleren of op alle groepen een aardlekschakelaar gemonteerd is.
3. Lage stopcontacten voorzien van stopcontactbeveiligers.
4. Stopcontacten boven 1.50 m hoogte plaatsen.
5. Geen losse snoeren, hiervoor een kabelgoot aanbrengen.
6. Elektrische apparaten zo opstellen dat ze niet bereikbaar zijn voor kinderen.
72. Overig
73. Kind stopt kleine voorwerpen (kraaltjes, steentjes e.d.) in de mond
1. Kleine voorwerpen, zoals munten, paperclips etc verwijderen.
2. Advies: regelmatig controleren op kleine voorwerpen.
74. Kind wordt aan de handen opgetild en elleboog uit de kom
1. Advies: kind niet aan handen optillen, maar onder oksels of in de middel of onder de
billen optillen.
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Woonkamer

76. Kind valt, struikelt, botst of glijdt uit
77. Kind struikelt over een oneffenheid
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88.

1. Losse vloerbedekking en vloermatten vastzetten of vervangen.
2. Op- en afstapjes markeren bijv. door stickers, verf of antislipstrip.
3. Geen losse snoeren, hiervoor een kabelgoot aanbrengen.
4. Advies: laat geen losse voorwerpen op de grond slingeren.
Kind struikelt door onvoldoende licht
1. Lamp vervangen voor een sterkere lamp (meer Watt).
Kind glijdt uit over natte vloer
1. Buiten bij de voordeur een rubberen mat of metalen rooster met opvangbak plaatsen.
2. Binnen bij de voordeur een goede voetenmat neerleggen.
3. Binnen bij de voordeur een droogloopzone aanbrengen.
Kind glijdt uit over gladde vloer
1. Vloerkleed vastleggen.
Kind of gastouder struikelt over speelgoed
1. Speelgoed na gebruik opruimen.
2. Voldoende bergruimte voor speelgoed creëren.
3. Loopruimte en speelruimten van elkaar scheiden.
Kind stoot zich tegen meubilair
1. Voldoende loopruimte om meubilair creëren.
2. Scherpe randen en punten afronden of afschermen.
3. Tafelhoekjes plaatsen op scherpe hoekpunten.
Kinderen botsen tegen elkaar
1. Ruimte anders indelen.
2. Meer vrije ruimte per kind creëren, bijv. door meubels weg te halen.
3. Advies: niet rennen binnen.
Kind botst tegen objecten
1. Ruimte anders indelen.
2. Kind in de gaten houden of het eventueel slecht ziet of motorische problemen heeft.
3. Advies: niet rennen binnen.
Kind krijgt zijn vingers tussen de deur
1. Veiligheidsstrip tot minimaal 1.20 m hoogte aanbrengen.
2. Deurbuffer plaatsen.
3. Voor deuren die open mogen blijven staan, kan een deurklem of wig onder de deur
worden geplaatst.
4. Bij deuren die op een kier mogen blijven staan, kan een deurblok worden gebruikt of
handdoek over de deur hangen
Kind snijdt zich aan glas of splinter
Kind valt door glas in deur
1. Voor laag doorlopende ruiten bij voorkeur veiligheidsglas gebruiken (laten plaatsen
door iso-gecertificeerd bedrijf).
2. Laag doorlopende ruiten markeren, bijv. met stickers.
3. Vensterglas van laag doorlopende ruiten voorzien van veiligheidsfolie.
4. Vensterglas of draadglas van laag doorlopende ruiten afschermen met een balk/plank
of kunststof plaat.
5. Huisregels bepreken, bijv. geen geintjes en pesterijen bij ramen.
Kind valt door ruit
1. Voor laag doorlopende ruiten bij voorkeur veiligheidsglas gebruiken (laten plaatsen
door iso-gecertificeerd bedrijf).
2. Laag doorlopende ruiten markeren, bijv. met stickers.
3. Vensterglas van laag doorlopende ruiten voorzien van veiligheidsfolie.

4. Vensterglas of draadglas van laag doorlopende ruiten afschermen met een balk/ plank
of kunststof plaat.
5. Huisregels bepreken, bijv. geen geintjes en pesterijen bij ramen.
89. Kind krijgt splinter in vinger
1. Meubilair regelmatig controleren op splinters.
2. Splinters van meubilair afschuren.
3. Meubilair controleren op afbladderende verf.
4. Meubels opschuren en verven.
90. Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden
1. Onbeschermde verlichting vervangen door armatuur met afgeschermde lampen.
2. Advies: binnen niet gooien met speelgoed of andere voorwerpen.
91. Scherpe rand van speelgoed verwondt kind
1. Speelgoed regelmatig controleren of het nog heel is, of scherpe randen heeft.
92. Kind verwondt zich aan scherp speelgoed of splinters aan speelgoed
1. Speelgoed dat stuk is of waar scherpe randen aanzitten weggooien.
2. Speelgoed waar splinters aanzitten schuren.
3. Schroeven moeten verzonken zijn, liefst speelgoed dat gelijmd is gebruiken.
93. Kind valt door open raam of balkon
1. Raam voorzien van raambeveiliger.
2. Ramen vervangen voor ramen met raamsluitingen.
3. Geen opstapjes bij het raam zetten.
94. Elektra
95. Kind komt in contact met elektriciteit
1. Kindveilige wandcontactdozen plaatsen.
2. Controleren of op alle groepen een aardlekschakelaar gemonteerd is.
3. Lage stopcontacten voorzien van stopcontactbeveiligers.
4. Stopcontacten boven 1.50 m hoogte plaatsen.
5. Geen losse snoeren, hiervoor een kabelgoot aanbrengen.
6. Elektrische apparaten zo opstellen dat ze niet bereikbaar zijn voor kinderen.
96. Kind trekt aan elektriciteitssnoer en krijgt apparaat op zich
1. Snoeren door kabelgoten laten lopen.
2. Apparaten vastzetten.
97. Giftige stoffen
98. Kind eet van schoonmaakmiddel
1. Schoonmaakmiddelen opbergen in een afgesloten kast.
2. Schoonmaakmiddelen opbergen in een kast met een hoge klink (minimaal 1.50 m)of
slot.
3. Schoonmaakmiddelen hoog opbergen.
4. Gifwijzer of gifkaart ophangen.
5. Schoonmaken op een ander tijdstip.
6. Advies: kastdeur altijd afsluiten.
99. Kind eet sigaretten of medicijnen
1. Sigaretten opbergen in een afgesloten kast en niet laten rondslingeren
100.
Kind eet giftige planten
1. Giftige planten verwijderen.
2. Giftige planten hoog zetten.
101.
Verbranding
102.
Kind heeft toegang tot lucifers/aansteker
1. Lucifers en aanstekers opbergen in een kast of lade met slot.
2. Kinderveilige aanstekers gebruiken.
3. Advies: altijd opbergen na gebruik.
103.
Warme dranken (bijv. thee en koffie) van de gastouder of een ouder kind komen
over een klein kind heen

1.
2.
3.
4.
104.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
105.
106.
1.
2.
3.
107.
1.
2.
108.
1.
109.
1.
2.
3.
110.
1.
2.
3.
4.
111.
1.
2.
3.
4.
112.
1.
2.
3.
113.
114.
1.
2.
3.
115.
1.
116.

Warme dranken bewaren in thermoskannen.
Geen warme dranken als kinderen op schoot zitten.
Kopjes ver op tafel/aanrecht zetten.
Geen tafelkleden gebruiken, maar placemats.
Kind verbrandt zich aan hete radiator/buizen, open haard of allesbrander/kachel
Geen bedden naast de verwarming plaatsen.
Open haard of kachel afschermen met een hekje.
Voldoende loopruimte creëren bij radiatoren, kachels e.d.
Advies: open haard of kachel niet laten branden als er kleine kinderen in de buurt zijn.
Advies: oudere kinderen leren wat het gevaar is van open haarden en kachels.
Advies: niet spelen met vuur/de open haard.
Meubilair
Baby valt uit de box
Opstaande rand van de box moet minimaal 60 cm zijn.
Box laag zetten als een baby kan zitten.
Zachte ondergrond naast de box leggen.
Kind klimt uit de box door op speelgoed te gaan staan
Speelgoed dat als opstapje kan dienen uit de box halen.
Oudere kinderen die uit de box kunnen klimmen (vanaf 2,5 jaar) niet meer in de box
zetten.
Kind zit klem tussen spijlen van de box
Koop een box met spijlbreedte 4,5 – 6,5 cm.
Kind valt tijdens het in of uit de kinderstoel klimmen
Stoelen kopen die stabieler zijn.
Kinderen onder begeleiding de stoel in en uit laten klimmen.
Kinderen klimles geven.
Kind valt uit een (kinder)stoel
Doe (beweeglijke) kinderen een tuigje aan.
Gebruik een stoelverkleiner bij kleine kinderen.
Stoel met hoge rugleuning aanschaffen.
Advies: de beweeglijke kinderen naast de gastouder laten zitten.
Kind valt met kinderstoel en al om, doordat het zich afzet tegen de tafel
Zet de stoel met een haak vast aan de tafel.
Gebruik geen tafels met brede randen.
Bij verstelbare kinderstoelen de hoogte zo kiezen, dat de voeten niet tegen de rand
gezet kunnen worden.
Stoel ver van de tafel af zetten.
Kast valt om en kind komt onder kast terecht
Kast verankeren aan de muur.
Plaats de zwaarste dingen onderin de kast.
Advies: niet in kast klimmen, vragen als je iets van de bovenste plank wilt hebben.
Verstikking
Kind stikt door koordje om de nek
Koordjes en strikjes aan speelgoed mag niet langer zijn dan 22 cm.
Stiksel van speelgoedbeest controleren of deze niet los laat.
Controleren of textiel niet gaat rafelen.
Kind raakt verstrikt in de koordjes van de raamdecoratie
Koordjes hoog wegbinden.
Kind dreigt te stikken, doordag het kleine voorwerpen in de mond stopt
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1. Controleer speelgoed en verwijder speelgoed dat stuk is.
2. Speelgoed met onderdelen kleiner dan 3,5 cm zijn niet toegestaan als alle kinderen
jonger dan 3 jaar zijn.
3. Als er zowel oudere als jongere kinderen zijn, moet het speelgoed met kleine
onderdelenin een afgesloten kast/doos worden opgeborgen.
4. Zorg dat kleine kinderen gescheiden van de grotere spelen. De groten kunnen bijv.
aan de tafel spelen, zodat de kleintjes er niet bij kunnen.
5. Als er speelgoed is waar de kleintjes echt niet aan mogen komen, laat de oudere
kinderen er dan mee spelen als de kleintjes naar bed zijn.
6. Als groot en klein samenspelen, dan met speelgoed van de kleintjes of speel zelf mee.
7. Laat grotere kinderen hun speelgoed na gebruik goed opruimen.
Speengedeelte wordt van fopspeen afgebeten en kind krijgt deze achter in de keel
1. Spenen regelmatig controleren op scheurtjes.
2. Spenen regelmatig vervangen.
Kind verslikt zicht in stukje eten
1. Per leeftijd bekijken welk eten geschikt is, niet te vroeg met hard eten starten.
2. Kinderen rustig laten eten, bijv. één bordje met partjes fruit rond geven en om de beurt
laten eten.
Overig
Kind zit met voet tussen wiel kinderfiets
1. Driewielers mogen geen spaken hebben.
Kind wordt door huisdier gebeten
1. Huisdier afschermen in een aparte ruimte/kooi/ren.
2. Advies: kinderen leren omgaan met dieren.

Buitenruimte
Speeltoestel
Kind valt van speeltoestel bij landing
1. Bij glij-, schommel- en zwaaionderdelen een zachte ondergrond laten doorlopen tot 2
min de bewegingsrichting.
2. Rul zand, boomschors of rubberen tegels aanbrengen, minimaal 1,5 m rondom het
toestel.
3. Uitgesleten bodemmateriaal aanvullen.
4. Ingeklonken zand losharken en eventueel aanvullen.
5. Als zich een obstakel in de valbaan bevindt: obstakel verwijderen of toestel
verplaatsen.
Kind valt door defect materiaal
1. Onderdelen met speling opnieuw vastzetten.
2. Onderdelen met speling vervangen.
3. Wankel toestel opnieuw ingraven.
4. Wankel toestel vervangen.
5. Bij wankelen fundering laten nakijken.
6. Bij wankelen toestel opnieuw laten plaatsen.
7. Ontbrekende sporten aanbrengen.
8. Ontbrekende traptrede aanvullen.
9. Antislip op treden aanbrengen.
10. Klimtouwen van juiste dikte aanbrengen (16 - 45 mm).
11. Klimtouwen goed verankeren.
12. De uitloop van de glijgoot loopt niet horizontaal: toestel vervangen.
13. Instabiel schommelzitje vervangen door ander model.
Omheining
Kind rent al spelend de straat op
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1. Ontbrekende omheining aanbrengen.
2. Zelfsluitend hek plaatsen.
3. Dranghek/fietsenpoortje plaatsen op rand van de stoep.
Kind doet hek open en rent de straat op
1. Klink van het hek hoger plaatsen.
2. Kinderveilige sluiting op het hek plaatsen.
Het hek blijft open staan en een kind loopt de straat op
1. Zelfsluitend hek plaatsen.
Kind bezeert zich aan de omheining
1. Scherpe onderdelen verwijderen.
2. Kapotte planken vervangen.
3. Kapot gaas vervangen.
4. Omheining vervangen.
Kind kruipt onder de omheining en komt klem
1. Ruimte tussen de onderkant van de omheining en de bodem verkleinen.
2. Kind kruipt tussen de spijlen door en komt klem te zitten
3. Hek vervangen door een hek waarbij de afstand tussen de spijlen kleiner is, maximaal
10cm. Bij een verschil in hoogte aan weerszijden van het hek moet de spijlafstand
maximaal 9 cm zijn.
Kind klimt op de omheining en valt
1. Klimmen bemoeilijken door opstapmogelijkheden te verwijderen.
2. Geen horizontale elementen in de omheining onder de 70 cm gebruiken.
3. Ander type hek plaatsen.
4. Hoger hek plaatsen, minimaal 1.20 m.
Kind klimt over de omheining
1. Ander type hek plaatsen.
2. Klimmen bemoeilijken door opstapmogelijkheden te verwijderen.
3. Geen horizontale elementen in de omheining onder de 70 cm gebruiken.
Kind snijdt of bekneld zich
Kind komt met nek klem te zitten tussen traptreden
1. Afstand tussen de treden vergroten of verkleinen (kleiner dan 8,9 cm en groter dan 23
cm).Toestel of trap vervangen.
Kind blijft met koordje van capuchon (achter glijbaan) hangen
1. V-vormige constructies afdichten.
2. Kieren waarin kleding kan haken, dichtmaken.
3. Scharnieren afschermen.
4. Toestel vervangen.
Kind verwondt zich aan scherpe rand van speeltoestel
1. Beschadigd hout repareren.
2. Beschadigd hout vervangen.
3. Roestplekken schuren en opnieuw lakken.
4. Uitstekende schroeven laten verzinken.
5. Uitstekende schroeven voorzien van een (nieuwe) bescherming, bijv. een
beschermdop.
6. Uitstekende schroeven vervangen door afgeronde siermoeren.
7. Afgebroken onderdelen verwijderen.
8. Afgebroken onderdelen vernieuwen.
9. Toestel vervangen.
10. Handgrepen met afrondingsstraal van minder dan 20 mm vervangen.
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Kind krijgt splinter in hand
1. Beschadigd hout repareren.
2. Beschadigd hout vervangen.
3. Roestplekken schuren en opnieuw lakken.
Snijden aan zwerfvuil in zandbak
1. Zandbak dagelijks controleren op zwerfvuil, ook in verband met struikelen.
2. Zandbak dagelijks afdekken (wel zorgen voor ventilatie openingen).
Vinger van kind komt klem te zitten in holle buis
1. Holle buizen voorzien van een afdichting, bijv. met een beschermdop.
Beknellen van vingers bij schommel
1. Ketting vervangen als schakelopening groter is dan 6 mm.
2. Ketting op grijphoogte van hoesje voorzien (bijv. binnenband of tuinslang) als schakelopening groter is dan 6 mm.
Kind botst tegen een kind, speeltoestel of fiets
Kind botst tegen kind op de schommel
1. Schommel verplaatsen als deze in de looproute staat.
2. Hekje om schommel plaatsen.
3. Een zitje weghalen als de afstand tussen de zitjes kleiner is dan 30 cm + 1/5 van de
schommellengte (lengte van het touw of de ketting).
4. Het toestel vervangen als de afstand tussen zitje en paal kleiner is dan 20 cm + 1/van
de schommellengte (lengte van het touw of de ketting).
5. Zwaar zitje vervangen door lichtgewicht type van kunststof.
Kind botst tegen een speeltoestel
1. Toestel verplaatsen als het te dicht bij obstakel of ander toestel staat.
Kind botst tegen een fiets
1. Fietsen in fietsenrekken plaatsen.
2. Voldoende fietsenstallingen plaatsen.
3. Degelijke fietsenstallingen plaatsen.
4. Het fietsenrek een goede plaats geven.
5. Spelmateriaal voor buiten opruimen.
Stoten tegen rand van de zandbak
1. Beschadigde rand repareren.
2. Ruwe rand glad maken.
3. Rand van de zandbak bij grote beschadigingen vervangen.
Ondergrond
Kind struikelt over boomwortel
1. Herbestraten van ondergrond.
Kind struikelt over een oneffenheid
1. Verzakte tegels recht leggen.
2. Kapotte tegels vervangen.
3. Herbestraten van ondergrond.
4. Kuilen egaliseren.
Kind glijdt uit op een natte plek
1. Bemoste gedeelte schoonmaken, bijv. met hogedrukreiniger.
2. Slechte afwatering opheffen.
3. Ondergrond schuin laten aflopen.
4. Afwatering aanleggen.
5. Afwatering ontstoppen.
6. Bij sneeuw/ijs stoep vegen of pekel strooien.
Kind struikelt over speeltoestel
1. Fundering afdekken met zand.
2. Toestel opnieuw ingraven.
Overig
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Kind wordt omver gelopen
Een apart speelgedeelte inrichten voor de jongste kinderen.
Voldoende loopruimte creëren om speeltoestellen heen.
Bij te weinig ruimte, speeltoestellen verwijderen.
Obstakels, zoals prullenbakken, buiten looproute plaatsen.
Kind eet van giftige struik
Giftige planten en struiken verwijderen.
Van klimop de blaadjes snoeien tot 1.50 m hoogte.
Kind raakt te water
Water afschermen met hek.
Vijver in de tuin dempen en zandbak van maken.
Waterkant veiliger maken door een duidelijke overgang water/land.
Waterdiepte zo ondiep mogelijk.
Hoogte verschil wateroppervlak/land zo klein mogelijk.
Talud niet te steil.
Gemeente aanspreken over veiligheid open water.
Advies: altijd toezicht houden bij peuterbadje.
Kind snijdt zich aan tuingereedschap
Tuingereedschap in een afgesloten schuurtje opbergen.
Advies: tuingereedschap direct na gebruik opbergen.
Advies: geen gevaarlijk tuingereedschap gebruiken als er kleine kinderen in de buurt
zijn.

Douche en toilet
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Kind dreigt te verdrinken in bad
Laat een klein kind nooit alleen in bad.
Laat een klein kind nooit met een ouder kind alleen.
Gebruik geen badzitje.
Laat een klein kind niet alleen in de badkamer.
Vergiftiging
Kind drinkt schoonmaakmiddelen of shampoo
Schoonmaakmiddelen en shampoo opbergen in een afgesloten kast.
Schoonmaakmiddelen en shampoo opbergen in een kast met een hoge
klink(minimaal 1.50 m).
Schoonmaakmiddelen en shampoo hoog opbergen.
Gifwijzer of gifkaart ophangen.
Advies: kastdeur altijd afsluiten.
Schoonmaken op een ander tijdstip.
Kind eet van toiletblokje
Toilet afsluiten voor kinderen door klink op 1.50 m hoogte aan te brengen.
Toiletblokje verwijderen.
Kind snuffelt in afvalbakje
Toilet afsluiten voor kinderen door klink op 1.50 m hoogte aan te brengen.
Deur van toilet afsluiten met sleutel.
Afvalbakje hoog plaatsen.
Overig
Kind glijdt uit op natte vloer
Schoonmaakregime aanpakken, bijv. ander schoonmaakmiddel of andere tijden.
Stroevere tegels laten leggen.
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Kind brandt zich aan heet water
1. Plaats thermosstatische mengkranen of mengkranen met temperatuurbegrenzer.
2. Kranen afschermen waar kinderen komen of worden gewassen.
3. Geen opstapjes in de buurt plaatsen van kranen waar kinderen niet hoeven te komen
of worden gewassen.
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Keuken
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Verbranding
Kind brandt zich aan de kookplaat
Keuken afsluiten voor jonge kinderen door klink op 1.50 m hoogte aan te brengen.
Keuken afsluiten voor jonge kinderen door hekje te plaatsen voor keukendeur.
Fornuisrekje plaatsen.
Kind brandt zich aan de oven(ruit)
Keuken afsluiten voor jonge kinderen door klink op 1.50 m hoogte aan te brengen.
Keuken afsluiten voor jonge kinderen door hekje te plaatsen voor keukendeur.
Ovenruit beschermer plaatsen.
Als kinderen de oven mogen gebruiken, dan moet de oven niet te hoog staan.
Kind loopt brandwonden op door de waterkoker over zich heen te trekken
Snoer niet los laten hangen, bijv. kabelgoot plaatsen of in het apparaat oprollen.
Waterkoker zo plaatsen dat een kind er niet bij kan, bijv. hoog of ver naar achteren.
Kind trekt een pan van het fornuis
Keuken afsluiten voor jonge kinderen door klink op 1.50 m hoogte aan te brengen.
Keuken afsluiten voor jonge kinderen door hekje te plaatsen voor keukendeur.
Fornuisrekje plaatsen.
Stelen naar achteren laten wijzen tijdens het koken.
Zoveel mogelijk de achterste pitten gebruiken tijdens het koken.
Kind brandt zich aan heet water
Plaats thermosstatische mengkranen of mengkranen met temperatuurbegrenzer.
Kranen afschermen waar kinderen komen of worden gewassen.
Geen opstapjes in de buurt plaatsen van kranen waar kinderen niet hoeven te kom of
worden gewassen.
Warme dranken (bijv. thee en koffie) van de gastouder of een ouder kind komt over
een jong kind heen
Warme dranken bewaren in thermoskannen.
Geen warme dranken drinken als kinderen op schoot zitten.
Kopjes ver op tafel /aanrecht zetten.
Geen tafelkleden gebruiken, maar placemats.
Kopjes gebruiken met goede oortjes.
Advies: warme dranken rustig aan tafel drinken.
Kind heeft toegang tot lucifers/aansteker
Lucifers en aanstekers opbergen in een kast of lade met slot.
Kinderveilige aanstekers gebruiken.
Advies: altijd opbergen na gebruik
Overig
Kind snijdt zich aan een mes
Keuken afsluiten voor jonge kinderen door klink op 1.50 m hoogte aan te brengen.
Keuken afsluiten voor jonge kinderen door hekje te plaatsen voor keukendeur.
Keukenlade afsluiten door ladeslot aan te brengen.
Vaatwasser goed afsluiten als er messen in staan.
Advies: kinderen mogen niet in de keuken als er gekookt wordt.
Kind drinkt van schoonmaakmiddelen
Keuken afsluiten voor jonge kinderen door klink op 1.50 m hoogte aan te brengen.
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Keuken afsluiten voor jonge kinderen door hekje te plaatsen voor keukendeur.
Schoonmaakmiddelen opbergen in een kast met een hoge klink (minimaal 1.50 m).
Schoonmaakmiddelen hoog opbergen.
Gifwijzer of gifkaart ophangen.
Schoonmaken op een ander tijdstip .
Advies: kastdeur altijd afsluiten.
Kind glijdt uit over natte vloer
Buiten bij de voordeur een rubberen mat of metalen rooster met opvangbak plaatsen.
Binnen bij de voordeur een goede voetenmat neerleggen.
Binnen bij de voordeur een droogloopzone aanbrengen.
Advies: niet rennen in de gang.
Kind trekt plastic zak over het hoofd
Keuken afsluiten voor jonge kinderen door klink op 1.50 m hoogte aan te brengen.
Keuken afsluiten voor jonge kinderen door hekje te plaatsen voor keukendeur.
Plastic zakken opbergen in een kastje met slot.
Kind opent de vuilnisemmer
Keuken afsluiten voor jonge kinderen door klink op 1.50 m hoogte aan te brengen.
Keuken afsluiten voor jonge kinderen door hekje te plaatsen voor keukendeur.

Bergruimte
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Kind drinkt van schoonmaakmiddelen
Deur van bergruimte afsluiten met sleutel.
Bergruimte afsluiten voor jonge kinderen door klink op 1.50 m hoogte aan te brengen.
Gifwijzer of gifkaart ophangen.
Advies: kastdeur altijd afsluiten.
Kind klimt in wasdroger of wasmachine
Bergruimte afsluiten voor jonge kinderen door klink op 1.50 m hoogte aan te brengen.
Deur van bergruimte afsluiten met sleutel.
Kind valt van de trap af
Plaats boven en onder aan de trap een veiligheidshekje.
Leg geen spullen op de trap.
Advies: kinderen mogen niet alleen op de trap.

