RISICO INVENTARISATIE VEILIGHEID
HUISREGELS VEILIGHEID KETELKAST
• afspraak met de medewerkers: berg lucifers en aanstekers altijd op na gebruik op een plek waar
kinderen niet bij kunnen.
• Berg lucifers en aanstekers op een plek op waar kinderen niet bij kunnen (zoals een kast of lade met
slot).
• Laat giftige stoffen (zoals planten, muizengif of toiletblokje) niet rondslingeren in handbereik van
kinderen. Berg deze goed op.
• Gebruik muizengif in afgesloten doosjes en zet deze neer op plaatsen waar kinderen niet bij kunnen.
• Afspraak: bel bij vergiftiging direct 112.
• Afspraak: berg giftige stoffen hoog op, bij voorkeur in een kast of ruimte met een hoge klink (minimaal
1,35 meter hoogte) of draaiknop.
• Afspraak: doe de (kast)deur waarachter giftige stoffen zijn opgeborgen, altijd dicht. Bij voorkeur op
slot.
• Afspraak: laat sigaretten(peuken) niet rondslingeren in handbereik van kinderen.
• Afspraak: bewaar medicijnen buiten handbereik van kinderen.
• Afspraak: doe de deur van de ruimte altijd op slot en houd kinderen uit de ruimte.
• Verwijder afval op trappen en vloeren direct als je dit tegenkomt.
• Afspraak: controleer regelmatig of een vloerbedekking nog goed vastzit en/of vloermateriaal nog
stroef genoeg is.
• Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.
HUISREGELS VEILIGHEID METERKAST
• afspraak met de medewerkers: berg lucifers en aanstekers altijd op na gebruik op een plek waar
kinderen niet bij kunnen.
• Berg lucifers en aanstekers op een plek op waar kinderen niet bij kunnen (zoals een kast of lade met
slot).
• Laat giftige stoffen (zoals planten, muizengif of toiletblokje) niet rondslingeren in handbereik van
kinderen. Berg deze goed op.
• Gebruik muizengif in afgesloten doosjes en zet deze neer op plaatsen waar kinderen niet bij kunnen.
• Afspraak: bel bij vergiftiging direct 112.
• Afspraak: berg giftige stoffen hoog op, bij voorkeur in een kast of ruimte met een hoge klink (minimaal
1,35 meter hoogte) of draaiknop.
• Afspraak: doe de (kast)deur waarachter giftige stoffen zijn opgeborgen, altijd dicht. Bij voorkeur op
slot.
• Afspraak: Laat sigaretten(peuken) niet rondslingeren in handbereik van kinderen.
• Afspraak: bewaar medicijnen buiten handbereik van kinderen.
• Afspraak: doe de deur van de ruimte altijd op slot en houd kinderen uit de ruimte.
• Verwijder afval op trappen en vloeren direct als je dit tegenkomt.
• Afspraak: controleer regelmatig of een vloerbedekking nog goed vastzit en/of vloermateriaal nog
stroef genoeg is.
• Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.
•
HUISREGELS VEILIGHEID ENTREE
• afspraak met de medewerkers: berg lucifers en aanstekers altijd op na gebruik op een plek waar
kinderen niet bij kunnen.
• Berg lucifers en aanstekers op een plek op waar kinderen niet bij kunnen (zoals een kast of lade met
slot).
• afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of de veiligheidstrips nog in goede staat zijn en
goed vastzitten.
• Voorzie lage stopcontacten van stopcontactbeveiligers.
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afspraak: controleer regelmatig of de stopcontactbeveiligers nog (goed) op de stopcontacten zitten.
afspraak met medewerkers: berg giftige stoffen hoog op, bij voorkeur in een kast of ruimte met een
hoge klink (minimaal 1,35 meter hoogte) of draaiknop.
afspraak met medewerkers: bel bij vergiftiging direct 112.
afspraak met medewerkers: doe de (kast)deur waarachter giftige stoffen zijn opgeborgen, altijd dicht.
Bij voorkeur op slot.
afspraak met medewerkers: laat sigaretten(peuken) niet rondslingeren in handbereik van kinderen.
afspraak met medewerkers: bewaar medicijnen buiten handbereik van kinderen.
Kinderen niet alleen in de entree
Verwijder afval op trappen en vloeren direct als je dit tegenkomt.
afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of een vloerbedekking nog goed vastzit en/of
vloermateriaal nog stroef genoeg is.
afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.
Droog bij nat weer de vloer nadat de kinderen weer binnen zijn gekomen.
Houd kinderen in de gaten en signaleer mogelijk slechtziend of motorische problemen.
afspraak met medewerkers: controleer meubilair regelmatig op splinters en doe dit dan weg.
afspraak met kinderen: ruim speelgoed na gebruik op.
Geen losse voorwerpen op de grond laten slingeren.
Niet rennen in de gang.
Doorgeven indien een lamp vervangen dient te worden.
Binnen niet gooien met voorwerpen.
Voordeur en tussendeur altijd sluiten.
Toegangspoort altijd sluiten.
Auto’s in de parkeervakken parkeren.
Regelmatig de gang controleren op kleine voorwerpen.
De maxi-cosi’s en kinderwagens worden in de entree neergezet.
De tussendeur is altijd gesloten.
Alle gevaarlijke voorwerpen (toners, nietmachine etc.) liggen hoog opgeborgen of achter gesloten
deuren.

HUISREGELS VEILIGHEID KEUKENBERGRUIMTE
• afspraak met de medewerkers: berg lucifers en aanstekers altijd op na gebruik op een plek waar
kinderen niet bij kunnen.
• Berg lucifers en aanstekers op een plek op waar kinderen niet bij kunnen (zoals een kast of lade met
slot).
• Laat giftige stoffen (zoals planten, muizengif of toiletblokje) niet rondslingeren in handbereik van
kinderen. Berg deze goed op.
• Gebruik muizengif in afgesloten doosjes en zet deze neer op plaatsen waar kinderen niet bij kunnen.
• Afspraak: bel bij vergiftiging direct 112.
• Afspraak: berg giftige stoffen hoog op, bij voorkeur in een kast of ruimte met een hoge klink (minimaal
1,35 meter hoogte) of draaiknop.
• Afspraak: doe de (kast)deur waarachter giftige stoffen zijn opgeborgen, altijd dicht. Bij voorkeur op
slot.
• Afspraak: laat sigaretten(peuken) niet rondslingeren in handbereik van kinderen.
• Afspraak: bewaar medicijnen buiten handbereik van kinderen.
• Afspraak: doe de deur van de ruimte altijd op slot en houd kinderen uit de ruimte.
• Verwijder afval op trappen en vloeren direct als je dit tegenkomt.
• Afspraak: controleer regelmatig of een vloerbedekking nog goed vastzit en/of vloermateriaal nog
stroef genoeg is.
• Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.
• De hekje/deuren van de keuken altijd sluiten.
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Het koffiezetapparaat zo ver mogelijk naar achter op het aanrecht plaatsen.
Geen opstapmogelijkheden in de buurt waar kinderen niet hoeven te komen.
Thee-koffie kopjes buiten bereik van kinderen zetten.
Vaatwasser altijd afsluiten.
Als er gemorst wordt, dit direct opruimen.
Kinderen alleen onder begeleiding in de keuken.

HUISREGELS VEILIGHEID KANTOOR
• afspraak met de medewerkers: berg lucifers en aanstekers altijd op na gebruik op een plek waar
kinderen niet bij kunnen.
• Berg lucifers en aanstekers op een plek op waar kinderen niet bij kunnen (zoals een kast of lade met
slot).
• Tassen op kantoor opbergen.
• Toner van kopieermachine bewaren in dichte kast.
• Kleine voorwerpen op kantoor goed opbergen.
• Scherpe kantoorartikelen zoals scharen buiten bereik van de kinderen.
• Kinderen alleen onder begeleiding op kantoor.
HUISREGELS VEILIGHEID BERGRUIMTE (BUITEN)
• afspraak met de medewerkers: berg lucifers en aanstekers altijd op na gebruik op een plek waar
kinderen niet bij kunnen.
• Afspraak: bewaar gereedschap in een afgesloten gereedschapskist.
• Deuren van de bergruimtes altijd afsluiten.
• Afspraak: houd kinderen uit de bergruimte.
• ls gebruik van een schadelijk bestrijdingsmiddel noodzakelijk is, zet het gebied waarin je het gebruikt
dan tijdelijk af.
HUISREGELS VEILIGHEID BUITENRUIMTE
• afspraak met de medewerkers: berg lucifers en aanstekers altijd op na gebruik op een plek waar
kinderen niet bij kunnen.
• afspraak met kinderen en medewerkers: zet alle fietsen in de rekken.
• afspraak met kinderen: speel niet in de fietsenstalling of op een fietsenrek.
• afspraak: controleer het speeltoestel maandelijks door te kijken of je signalen ziet van slijtage.
• Maak de speeltoestellen bij buiten spelen altijd vooraf droog.
• Controleer het speeltoestel op gladde treden en handvatten (vooral bij nat weer)
• afspraak met kinderen: jonge kinderen spelen niet op de speeltoestellen voor oudere kinderen en
andersom.
• afspraak met kinderen: speel niet met spelmateriaal (zoals fietsen of skelters) in de buurt van
speeltoestellen.
• afspraak met medewerkers: ruim los speelmateriaal in de buurt van speeltoestellen direct op.
• Maak de volgende afspraak met medewerkers en ouders: een kind mag liever geen kleding met
koorden dragen.
• afspraak met medewerkers en ouders: laat een kind bij voorkeur geen sierraden dragen.
• Wees extra alert bij kinderen die wel koorden aan hun kleding hebben.
Door medewerkers hierover te informeren, weten ze waar ze op moeten letten. Vooral lange kettingen,
grote oorbellen en armbanden en hele kleine oorbellen en ringetjes zijn gevaarlijk. Kinderen kunnen verstrikt
raken in of blijven haken door grote sierraden. Hele kleintjes kunnen per ongeluk kleine sierraden (zoals
oorknopjes) in het mondje stoppen.
•

afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of een kind geen sierraden draagt, waarmee het
zich kan bezeren.
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Laat kinderen alleen fietsen op fietsjes of driewielers zonder spaken.
Verwijder kleine voorwerpen die kinderen in hun mond, neus of oren kunnen stoppen.
afspraak met medewerkers: controleer regelmatig op kleine voorwerpen.
Bij uitstapjes buiten de deur geldt het protocol uitstapjes!
afspraak met medewerkers: controleer de zandbak regelmatig (bijvoorbeeld 2 keer per week) op
zwerfvuil, honden- en kattenpoep.
afspraak met medewerkers: controleer de speelplaats regelmatig (bijvoorbeeld 2 keer per week) op
afval bij de afvalbak, zwerfvuil, losse stenen en takken.
Controleer altijd voor het buiten spelen of de poort gesloten is.
Bij sneeuw/ijs een pad vegen of pekel strooien tot de voordeur.
Bij warm weer geldt het hitteprotocol
Kinderen goed insmeren als ze buiten spelen in de zon.
Kinderen controleren en indien nodig bijsmeren.
Altijd toezicht houden indien er gezwommen wordt.
Fietsen/steppen en ander soort van rijdend speelgoed alleen in het gedeelte waar het mag. Stel
hiervoor regels op voor skaten, fietsen en (voet)ballen en leer kinderen deze regels.
afspraak met kinderen: oudere kinderen spelen niet op het speelgedeelte voor jonge kinderen en
andersom.
afspraak met medewerkers: houd altijd toezicht tijdens het (buiten)spelen.
afspraak met medewerkers: weet wat je moet doen als een kind wordt vermist. Hierbij geldt het
protocol vermissing van een kind.
afspraak met kinderen: klim niet over het hek als bijvoorbeeld de bal hier overheen valt. Vraag het de
juf of begeleider.
Gooi kapot speelgoed en speelgoed met scherpe randen weg.
Schuur speelgoed waar splinters aan zitten.
afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of speelgoed nog heel is, zonder scherpe randen.
afspraak met medewerkers: houd altijd voortdurend toezicht tijdens het gebruik van zwembadjes.
afspraak met medewerkers: spreek goed af wie er op de kinderen in het badje let.
Als gebruik van een schadelijk bestrijdingsmiddel noodzakelijk is, zet het gebied waarin je het gebruikt
dan tijdelijk af.
Laat onbekenden nooit zonder toestemming de (buiten)ruimte van de opvang betreden.
Zorg ervoor dat altijd is vastgelegd wie de kinderen mag komen ophalen.
afspraak met kinderen: als je niet meer weet waar je precies bent op de opvang, vraag hulp aan
volwassenen om je heen.

HUISREGELS VEILIGHEID OMGEVING
• afspraak met de medewerkers: berg lucifers en aanstekers altijd op na gebruik op een plek waar
kinderen niet bij kunnen.
• afspraak met ouders: parkeer geen auto's voor de ingang.
• afspraak met kinderen: begin pas op straat met fietsen en niet op de speelplaats.
• Bij uitstapjes buiten de deur geldt het protocol uitstapjes!
• Bij uitstapjes als leidster het goede voorbeeld geven m.b.t. de verkeersregels.
• Poort altijd sluiten.
• Bij sneeuw of ijs een pad maken van de straat tot de poort.
• Zwerfvuil verwijderen.
• afspraak met medewerkers: houd altijd toezicht tijdens het (buiten aan de voorkant) verzamelen
bij wandelen etc..
• afspraak met medewerkers: weet wat je moet doen als een kind wordt vermist. Hierbij geldt het
protocol vermissing van een kind.
• afspraak met kinderen: klim niet over het hek als bijvoorbeeld de bal hier overheen valt. Vraag het
de juf of begeleider.
• Bij warm weer geldt het hitteprotocol
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Als gebruik van een schadelijk bestrijdingsmiddel noodzakelijk is, zet het gebied waarin je het
gebruikt dan tijdelijk af.
afspraak met kinderen: als je niet meer weet waar je precies bent op de opvang, vraag hulp aan
volwassenen om je heen.

HUISREGELS VEILIGHEID KEUKEN
• afspraak: controleer regelmatig of de stopcontactbeveiligers nog (goed) op de stopcontacten zitten.
• Voorzie lage stopcontacten van stopcontactbeveiligers.
• Deurtje van keuken altijd gesloten houden
• afspraak met medewerkers: bel bij vergiftiging direct 112.
• afspraak met medewerkers: berg giftige stoffen hoog op, bij voorkeur in een kast of ruimte met een
hoge klink (minimaal 1,35 meter hoogte) of draaiknop.
• afspraak met medewerkers: doe de (kast)deur waarachter giftige stoffen zijn opgeborgen, altijd dicht.
Bij voorkeur op slot.
• afspraak met medewerkers: laat sigaretten(peuken) niet rondslingeren in handbereik van kinderen.
• afspraak met medewerkers: bewaar medicijnen buiten handbereik van kinderen.
• afspraak (kinderen): uitkijken met spelen in de buurt van ruiten
• afspraak met medewerkers: doe de keukendeur, het hekje en de vaatwasser altijd goed dicht en de
keukenlades altijd op slot.
• Berg plastic zakken op in een kastje met slot.
• afspraak met medewerkers: doe de keukendeur en het hekje altijd goed dicht en het kastje altijd op
slot.
• Berg lucifers en aanstekers op een plek op waar kinderen niet bij kunnen (zoals een kast of lade met
slot).
• afspraak met de medewerkers: berg lucifers en aanstekers altijd op na gebruik op een plek waar
kinderen niet bij kunnen.
• Leer kinderen wat de rode en blauwe kleur op de kraan betekent.
• Leer kinderen dat ze zelf niet aan de rode knop voor warm water mogen komen zonder begeleiding.
• Plaats geen objecten bij kranen die een kind als opstapje kan gebruiken (zoals een stoel, doos of tas).
• afspraak met kinderen: ga voorzichtig om met kranen, vooral met de rode knop voor warm water.
• afspraak met kinderen: doe eerst de warme kraan dicht en dan pas de koude.
• Maak geen thee (of andere hete dranken) klaar in de buurt van de kinderen.
• Drink geen thee (of andere hete dranken) als kinderen op schoot zitten.
• Drink uit (thee)kopjes met goede oortjes die makkelijk vast te pakken zijn.
• Zet (thee)kopjes ver op tafel en het aanrecht zodat kinderen er niet bij kunnen.
• Gebruik placemats en geen tafelkleden waar kinderen aan kunnen trekken.
• afspraak met kinderen: drink je thee (of andere hete drank) rustig op aan tafel.
• Verwijder afval op trappen en vloeren direct als je dit tegenkomt.
• afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of een vloerbedekking nog goed vastzit en/of
vloermateriaal nog stroef genoeg is.
• afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.
• Kinderen mogen niet in de keuken komen
HUISREGELS VEILIGHEID GROEPSRUIMTE
• afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of de veiligheidstrips nog in goede staat zijn en
goed vastzitten.
• Voorzie lage stopcontacten van stopcontactbeveiligers.
• afspraak: controleer regelmatig of de stopcontactbeveiligers nog (goed) op de stopcontacten zitten.
• Zorg dat snoeren van apparaten altijd buiten bereik van de kinderen is
• Hang het mobiel in de box zo op dat een kind er niet bij kan, maar wel naar kan kijken.
• afspraak met medewerkers: bel bij vergiftiging direct 112.
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afspraak met medewerkers: berg giftige stoffen hoog op, bij voorkeur in een kast of ruimte met een
hoge klink (minimaal 1,35 meter hoogte) of draaiknop.
afspraak met medewerkers: doe de (kast)deur waarachter giftige stoffen zijn opgeborgen, altijd dicht.
Bij voorkeur op slot.
afspraak met medewerkers: laat sigaretten(peuken) niet rondslingeren in handbereik van kinderen.
afspraak met medewerkers: bewaar medicijnen buiten handbereik van kinderen.
Berg, bij de aankleedtafel, een los trapje op of klap het in als dat mogelijk is.
afspraak met medewerkers: houd toezicht op de trap.
afspraak met medewerkers: een kind mag niet alleen de trap opklimmen.
afspraak met medewerkers: blijf altijd bij het kind bij het verschonen of aankleden op de
aankleedtafel.
afspraak met medewerkers: leg vooraf alle benodigdheden klaar bij het verschonen, aankleden.
Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer de aankleedtafel regelmatig op houtrot,
houtworm en/of roest en behandel deze daartegen.
Zet de luieremmer na gebruik hoog weg en zorg dat deze altijd dicht is.
Plaats geen objecten bij een raam die een kind als opstapje kan gebruiken (zoals een stoel, doos of
tas).
afspraak met medewerkers: gebruik altijd de raambeveiliger of raamsluiting op kierstand. En houd
altijd toezicht.
Bind koordjes hoog weg als je deze niet kunt vermijden.
afspraak met kinderen: kijk uit met spelen in de buurt van ruiten.
afspraak met medewerkers: zet de bodem van de box laag als een baby kan zitten.
afspraak met medewerkers: haal speelgoed dat als opstapmogelijkheid kan dienen uit de box.
afspraak met medewerkers: zet oudere kinderen die uit de box kunnen klimmen (vanaf 2,5 jaar) niet
meer hierin.
Zorg dat een kind goed in de kinderstoel zit, met aan iedere kant van de kruisband een been.
afspraak met medewerkers: houd voldoende afstand tussen de kinderstoel en de tafel, zodat het kind
zich niet kan afzetten tegen de tafel.
afspraak met medewerkers: zet (beweeglijke) kinderen vast met een tuigje
afspraak met medewerkers): begeleid de kinderen bij het in en uit de stoel gaan.
afspraak met medewerkers: plaats beweeglijke kinderen in een stoel naast de medewerker.
Laat de messen nooit onbeheerd achter op de tafel waar kinderen bij kunnen.
afspraak met medewerkers: doe de keukendeur en het hekje altijd goed dicht en het kastje altijd op
slot.
plastic zakjes altijd hoog opbergen.
Gooi kapot speelgoed en speelgoed met scherpe randen weg.
Schuur speelgoed waar splinters aan zitten
afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of speelgoed nog heel is, zonder scherpe randen.
Gebruik geen speelgoed met onderdelen kleiner dan 3,2 centimeter in een groep met alleen kinderen
jonger dan 3 jaar.
Berg het speelgoed met kleine onderdelen op in een afgesloten kast of doos bij gemengde groepen.
Zorg ervoor dat kleine kinderen gescheiden van de grotere kinderen spelen.
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.
Als groot en klein samenspelen, speel dan met speelgoed van de kleintjes. Of speel zelf mee als ze
spelen met speelgoed van de grotere kinderen.
Laat grotere kinderen hun speelgoed na gebruik goed opruimen.
Controleer speelgoed regelmatig op losse en kapotte onderdelen en verwijder speelgoed dat stuk is.
Koordjes en strikjes aan speelgoed mogen niet langer zijn dan 22 centimeter om beknelling te
voorkomen.
afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of het stiksel van speelgoedbeesten niet loslaat.
Vervang spenen regelmatig.
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afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of spenen nog heel zijn (zonder scheurtjes en
andere beschadigingen).
Zet het grote speelgoed niet te hoog zodat kinderen er makkelijk bij kunnen.
Berg lucifers en aanstekers op een plek op waar kinderen niet bij kunnen (zoals een kast of lade met
slot).
afspraak met de medewerkers: berg lucifers en aanstekers altijd op na gebruik op een plek waar
kinderen niet bij kunnen.
Leer kinderen wat de rode en blauwe kleur op de kraan betekent.
Leer kinderen dat ze zelf niet aan de rode knop voor warm water mogen komen zonder begeleiding.
Plaats geen objecten bij kranen die een kind als opstapje kan gebruiken (zoals een stoel, doos of tas).
afspraak met kinderen: ga voorzichtig om met kranen, vooral met de rode knop voor warm water.
afspraak met kinderen: doe eerst de warme kraan dicht en dan pas de koude.
Maak geen thee (of andere hete dranken) klaar in de buurt van de kinderen.
Drink geen thee (of andere hete dranken) als kinderen op schoot zitten.
Drink uit (thee)kopjes met goede oortjes die makkelijk vast te pakken zijn.
Zet (thee)kopjes ver op tafel en het aanrecht zodat kinderen er niet bij kunnen.
Gebruik placemats en geen tafelkleden waar kinderen aan kunnen trekken.
afspraak met kinderen: drink je thee (of andere hete drank) rustig op aan tafel.
afspraak met de kinderen: gooi binnen niet met voorwerpen.
Verwijder afval op trappen en vloeren direct als je dit tegenkomt.
afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of een vloerbedekking nog goed vastzit en/of
vloermateriaal nog stroef genoeg is.
afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.
Houd kinderen in de gaten en signaleer mogelijk slechtziend of motorische problemen.
afspraak met medewerkers: controleer meubilair regelmatig op splinters en doe dit dan weg.
afspraak met kinderen: ruim speelgoed na gebruik op.

HUISREGELS VEILIGHEID TOILETRUIMTE
• afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of de veiligheidstrips nog in goede staat zijn en
goed vastzitten.
• Voorzie lage stopcontacten van stopcontactbeveiligers.
• afspraak: controleer regelmatig of de stopcontactbeveiligers nog (goed) op de stopcontacten zitten.
• afspraak met medewerkers: bel bij vergiftiging direct 112.
• afspraak met medewerkers: berg giftige stoffen hoog op, bij voorkeur in een kast of ruimte met een
hoge klink (minimaal 1,35 meter hoogte) of draaiknop.
• afspraak met medewerkers: doe de (kast)deur waarachter giftige stoffen zijn opgeborgen, altijd dicht.
Bij voorkeur op slot.
• afspraak met medewerkers: laat sigaretten(peuken) niet rondslingeren in handbereik van kinderen.
• afspraak met medewerkers: bewaar medicijnen buiten handbereik van kinderen.
• Plaats de afvalbak boven 1,50 meter hoogte.
• Verwijder afval op trappen en vloeren direct als je dit tegenkomt.
HUISREGELS VEILIGHEID SLAAPRUIMTE
• Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of de veiligheidstrips nog in
goede staat zijn en goed vastzitten.
• Voorzie lage stopcontacten van stopcontactbeveiligers.
• afspraak: controleer regelmatig of de stopcontactbeveiligers nog (goed) op de stopcontacten zitten.
• afspraak met medewerkers: houd altijd toezicht in de slaapkamer.
• afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of de bevestigingspunten voor de bedbodem nog
stevig en stabiel zijn.
• Verwijder knoppen en andere uitsteeksels van het bed.
• Laat kinderen geen wijde pyjama’s dragen.
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Laat geen spenen aan koorden om de nek hangen.
er wordt geen gebruik gemaakt van een hydrofiele luier of hoofdlegger in de slaapruimte
afspraak met medewerkers: haal kinderen die wakker zijn uit bed.
afspraak met medewerkers: laat geen speelgoed en knuffels in bed liggen die als opstapje gebruikt
kunnen worden.
afspraak met medewerkers: laat kinderen tot ongeveer 1,5 jaar in een bed met een opstaande rand
van minimaal 60 centimeter vanaf de bedbodem slapen. Laat kinderen tussen 1,5 en 2,5 jaar ook in
een bed slapen met een opstaande rand of een stretcher.
afspraak met medewerkers: laat oudere kinderen vanaf 2,5 jaar in een laag bedje slapen of een bed
met dakje. Of een bed met een deurtje waar de peuter zelf in en uit kan. Richt hiervoor de slaapkamer
veilig in of zorg voor toezicht.
afspraak met medewerkers: zet de bedbodem van het ledikant laag als het kind kan zitten.
afspraak met medewerkers: controleer regelmatig alle sluitingen van het bed.
afspraak met medewerkers: doe alle sluitingen op bedden goed dicht nadat het kind in bed is gelegd.
afspraak met medewerkers: houd altijd toezicht in de slaapkamer.
afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of de sluiting van een dakje of spijlenhek nog in
goede staat is. Als dit niet meer zo is, dan mag het bed niet meer gebruikt worden. Zorg ervoor dat alle
medewerkers dan weten dat dit het geval is.
afspraak met medewerkers: sluit de sluiting van een dakje of spijlenhek goed af. Zorg dat er geen
beddengoed tussen komt te zitten
afspraak met medewerkers: volg de tips op om wiegendood te voorkomen.
afspraak met medewerkers: pas een goede techniek toe bij het inbakeren. En weet wanneer er niet
ingebakerd mag worden zodat het kind niet oververhit raakt.
afspraak met medewerkers: controleer de temperatuur van een kind door aan de voeten of de hals te
voelen.
afspraak met medewerkers: controleer een kind extra bij koorts en dek het dan niet te warm toe.
afspraak met medewerkers: maak het bedje kort op zodat de voeten tegen het voeteneind liggen.
afspraak met medewerkers: zorg dat kinderen in een bed slapen en niet in een kinderwagen of box.
afspraak met medewerkers: gebruik de slaapkamer om te slapen en niet als opslagruimte.
afspraak met medewerkers: controleer de vloer regelmatig (bijvoorbeeld 2 keer per dag) op speelgoed
en andere voorwerpen.
Vervang spenen regelmatig.
afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of spenen nog heel zijn (zonder scheurtjes en
andere beschadigingen).
Verwijder afval op trappen en vloeren direct als je dit tegenkomt.
afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of een vloerbedekking nog goed vastzit en/of
vloermateriaal nog stroef genoeg is.
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