
 
 

 

De veiligheid van uw 
peuter 

 

 

Wanneer baby gaat kruipen, wordt zijn „actieterrein“ van de ene op de andere dag behoorlijk 

uitgebreid. Hét moment, om het huis babyveiling te maken! Trappen, stopcontacten, het 

fornuis, ladeblokken, het toilet en veel, veel meer moet u nu afschermen. De lijst van gevaren 

is lang, dat bewijst onze checklist. Maar zoals u wel weet: „voorkomen is beter dan genezen!“ 

 

In het hele huis 

 bedek alle stopcontacten 

 scherm de open haard of kachel af 

 hou de ramen op de verdiepingen 

dicht 

 beveilig het balkon, zorg ervoor dat 

een kind nooit op de leuning kan 

klauteren 

 bewaar chemische producten nooit 

in de buurt van etenswaren of in 

drankflessen 

 scherm de trap boven- en onderaan 

af met een hekje 

 

In de woonkamer 

 zet televisie, stereoinstallatie en 

computer weg in een kast met 

deuren 

 schroef wandplanken en rekken 

stevig vast tegen de muur 

 laat nooit hete of alcoholische 

dranken staan. Hetzelfde geldt voor 

pinda’s (verslikgevaar!). 

 ruim lucifers en aanstekers altijd 

meteen op 

 

In de keuken 

 plaats een hekje voor het fornuis 

 berg plastic zakken, snij- en 

keukenhulpjes goed weg 

 zet een grendel op de koelkast en de 

diepvriezer 

 plaats hete dranken en gerechten 

buiten het bereik van uw kind 

 berg lucifers altijd veilig weg 

 beveilig schuifladen 

 

 

 

 



 
 

 

In de tuin 

 plaats sloten op alle tuindeuren 

 plaats een hek om tuinvijver of 

zwembad, of dek deze af 

 dek de regenton af 

 bewaar tuingereedschap in een 

schuurtje, achter slot en grendel 

 paddestoelen uitsteken zodra deze 

zichtbaar zijn 

 controleer speel- en klimtoestellen 

af en toe op stabiliteit 

 dek de zandbak’s nachts steeds af 

(vervuiling door dierenuitwerpselen!) 

 

In de badkamer 

 medicijnen, schaartjes en 

scheermesjes veilig opbergen, 

buiten het bereik van kinderen 

 de sloten op badkamer – en 

toiletdeur moeten van buitenaf te 

openen zijn 

 het wc-deksel steeds dichtdoen en 

zo nodig vergrendelen 

 let op voor gladde vloeren en 

badkuipen! 

 


