Controlelijst
Algemeen
Kinderveiligheid

Controleer aan de hand van deze controlelijst hoe veilig uw kinderen zich tussen de vier muren bewegen. Natuurlijk zijn
er nog veel andere aspecten die het thema 'Kinderveiligheid' betreffen – als u meer wilt weten: Op de internetpagina’s
van de Bundesarbeitsgemeinschaft Kinderveiligheid vindt u nog meer tips en aanwijzingen over dit onderwerp:
www.kindersicherheit.de
· Voorzie alle contactdozen van kinderbeveiligingen. Kinderen ontdekken graag, bijvoorbeeld of een balpen in de contactdozen past. Pas deze aan!
· Bescherm de kookplaten zodanig dat kinderen niet de bovenkant kunnen grijpen. Brandwonden veroorzaken zeer
veel pijn. Eenvoudige hekjes, die in elke goed gesorteerde bouwmarkt verkrijgbaar zijn, bieden hier uitkomst.
· Alle rekken en lichte kasten dienen aan de wand bevestigd te zijn zodat ze niet kunnen omvallen.
Fixeer alle meubels die zich aan de wand bevinden, zodat een 'klimavontuur' niet eindigt onder het meubelstuk.

· Laden van kasten en tafels moeten zo gemonteerd zijn dat ze niet compleet kunnen worden uitgetrokken.
Laden zonder stoppers vormen een groot gevaar voor kinderen. Ladenstoppers vindt u in de handel.
· Let erop dat traptreden in het huishouden niet glad zijn en geen slipgevaar vormen. Deze moeten van vilt of andere
materialen worden voorzien zodat er geen slipgevaar meer is.
· Laat uw kind niet met touwen of snoeren rond de nek spelen. Bij het ravotten kunnen deze snel in een strik veranderen
en dan dreigt verstikking!
· Zijn uw kinderen alleen en wordt er aangebeld, dan mag de deur niet direct worden geopend. Met kierstandhouders
of deurkettingen kan men de deur tot een spleet openen, zonder dat een vreemde direct in de woning binnenkomt.
Een zinvolle aanvulling vormen deurspionnen met een grote zichthoek.
· Laat uw kind niet zonder fietshelm fietsen – de meeste dodelijke verwondingen in het wegverkeer zijn het gevolg van
hoofdletsel!
· Let er bij de aanschaf van kinderkleding op, dat deze over reflectorstrepen beschikt. Zo is uw kind ook bij slechte
lichtomstandigheden zichtbaar.
· Zorg ervoor dat in alle kamers harde kanten en hoeken zijn voorzien van een bescherming zodat kinderen zich daar
niet verwonden bij het stoeien.
·R
 uim alle elektrische apparaten na gebruik weer op. Enerzijds bestaat hier het gevaar dat kinderen struikelen, anderzijds
nodigen dergelijke apparaten uit tot ‘experimenteren’.
· Huishoudreinigers, medicijnen, sigaretten en alcohol moeten worden opgeslagen op een voor kinderen niet bereikbare
hoogte of moeten worden weggesloten.
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· Uw ramen moeten minstens over afsluitbare venstergrepen beschikken, zodat kinderen deze niet zelfstandig kunnen
openen. Indien deze niet aanwezig zijn, zorgt u idealiter voor extra venstersloten. Naast de veiligheid voor uw kinderen
doet u iets voor de inbraakbeveiliging.

