
                                                                                      
FYSIEKE VEILIGHEID   Risico 

aanwezig   
Al genomen maatregel   Actie(s) nodig   

Vallen:            

Van trap   Ja  Traphekjes 3  Geen actie nodig  

Van balustrade   nee    afgeschermd   Geen actie nodig  

Uit raam   Ja   veiligheidssloten  Geen actie nodig  

Uit klimrek   Ja   kind wordt niet alleen 
gelaten  

 alert blijven  

Uit kinderwagen   Ja   kinderen liggen/zitten vast 
in de kinderwagen/ 
kinderen die kunnen rollen 
mogen niet meer in de 
kinderwagen  

 Geen actie nodig  

Uit hoog bedje   nee    slotjes op de bedjes   Geen actie nodig  

Van aankleedtafel   Ja   verhoogd aankleedkussen 
en blijft bij kind  

 Geen actie nodig  

Uit hoge box   nee         

Uit hoge stoel   Ja   kinderen zitten met 
riempjes vast  

 Geen actie nodig  

Van tafel  Ja   stootbanden om de 
randen  

 Geen actie nodig  

        

        

Verbranding:            

Zon   Ja   markiezen voor ramen/ 
zonnebrand, zon vermijden 
tijdens bep. uren/hitte  

 onder aandacht houden 
van ouders in de ouderapp, 
ingesmeerd brengen en 
herhaling Marion  

CV   nee    radiatoren omkleed   Geen actie nodig  

Thee/koffie op tafel   Ja  Afspraak: zodanig 
neerzetten dat kinderen er 
niet bij kunnen  

 Geen actie nodig  

Elektra   Ja   stekkerbeveiligers   Geen actie nodig  

Gas/vuur   nee   inductie/ zit 
kinderbeveiliging op  

 Geen actie nodig  

Heet water (ook kruiken, pittenzak etc.)   Ja   qooker/ zit 
kinderbeveiliging op  

 Geen actie nodig  

            

Snijden:            

Glas (raam)   nee    veiligheidsglas  Geen actie nodig  

Mes   nee    verstopte la in de keuken   Geen actie nodig  

Lamp (valt)   nee    kinderen kunnen er niet 
bij  

 Geen actie nodig  

          

Vergiftiging:            

Schoonmaakmiddelen    Ja   hoog boven op droger   Geen actie nodig  

Giftige stof   Ja    garage, op slot   Geen actie nodig  

Planten   Ja   afspraken; kinderen 
mogen er niet aan komen  

 Geen actie nodig  



Sigaretten   Ja door 
derden  

 Tassen hoog in de kast/in 
de mand  

 Geen actie nodig  

Medicijnen   Ja door 
derden  

 Tassen in kindermandjes in 
de gang  

 Geen actie nodig  

Batterijen   Ja  Controleert speelgoed van 
te voren  

Geen actie nodig  

   

  FYSIEKE VEILIGHEID   Risico 
aanwezig   

Al genomen maatregel   Actie(s) nodig   

  Beknelling:            

  Tussen deur   Ja   vinger safe's 
kamerdeur/voordeur  

 geen actie nodig  

  Onder kast   nee    kasten staan vast aan de 
muur   

 geen actie nodig  

  Onder groot apparaat   nee    niet aanwezig   geen actie nodig  

  Spijlen   Ja   juiste afmeting spijlen   geen actie nodig  

  Bij speeltoestel   Ja   staan stevig   geen actie nodig  

  Verstikking:            

  Koordje blijft hangen   nee    vaste kleim bij rolgordijn   geen actie nodig  

  In kleine voorwerpen    Ja   afspraken ; meegenomen 
speelgoed in de tas/ bij 
baby's alles van de grond  

 geen actie nodig  

  In tuigje in bed   nee    geen gebruik/niet 
aanwezig  

 geen actie nodig  

  In voedsel  Ja  Tomaten/druiven in de 
lengte doorsnijden/bij eten 
niet van tafel af (afspraak)  

geen actie nodig  

  Verdrinking:            

  Raakt te water/buiten   Ja   meer ogen bij uitstapje 
naar de plas/ afspraak  

 geen actie nodig  

  Aanvullen met locatie specifieke risico’s             

              

              

  SOCIALE VEILIGHEID   Risico 
aanwezig   

Al genomen maatregel   Actie(s) nodig   

Grensoverschrijdend gedrag   Ja   huisregels   geen actie nodig   

Mishandeling   Ja   app kindermishandeling/ 
deelname/certificaat 
cursus kindermishandeling 
november 22  

 geen actie nodig  

 

Vermissing  
-Weglopen  
-Vergeten op te halen  

  
Ja  
Ja  

   
hek dicht bij opvang  
Tel.nr van de ouders   

   
geen actie nodig   

Ontbreken locatie specifieke 
afspraken        met kinderen   

Nee   Afspraak: Kinderen komen 
niet achter het huis ivm 
water.  

 geen actie nodig  
 

           

  Aanvullen met locatie specifieke risico’s             

          

                 

   



GEZONDHEID   
   

Risico 
aanwezig   

Al genomen maatregel   Actie nodig   

Ernstige maag-
darmklachten/diarree       met uitdroging 
tot gevolg  

Ja  Kijkt naar hoeveelheid wat 
ze drinken/natte luiers; belt 
ouders; kijkt of kind kin op 
de borst kan   

Geen actie nodig  

Voedselinfectie/voedselvergiftiging  Ja  Let op datum eten/ouders 
verzorgen eten kinderen  

Geen actie nodig  

Infectie via water/legionella  Ja  Watertafel, ververst elke 
keer water  

Geen actie nodig  

Ernstige luchtweginfecties/ RS-virus  Ja  Belt ouders bij 
vermoeden/raadpleegt arts  

Geen actie nodig  

Verspreiding ernstige infectieziektes  Ja  Kiddi app/ EHBO up to date  Geen actie nodig  

Onjuist medisch handelen/verkeerde 
medicatie   

Ja   Medicijnprotocol/verklaring   Geen actie nodig  

Warmtestuwing  Ja   Geen doek over 
kinderwagen/koele plek  

 Geen actie nodig  

Heftige allergische reacties ( noten, 
wespen)   

Ja   Belt ouders bij 
vermoeden/raadpleegt arts  

 Geen actie nodig  

Zonnesteek   Ja   Insmeren door ouders en 
zelf/petjes/binnen bij hitte 
boven bep. temperatuur  

 Geen actie nodig  

Onvoldoende EHBO ‘ers   Nee         

Onderkoeling  Ja  Controle warme kleding  Geen actie nodig  

BRANDVEILIGHEID   Risico 
aanwezig   

Al genomen maatregel   Actie(s) nodig   

Ontbreken recent calamiteitenplan   Ja   hangt in de gang, goed 
zichtbaar  

 Geen actie nodig  

Geen jaarlijkse ontruimingsoefening   Ja  Oefeningen gedaan   Geen actie nodig  

Onbekendheid medewerkers 
calamiteitenplan en 
ontruimingsprocedure   

Ja   Schoonmaakster op de 
hoogte/inval    

 Geen actie nodig  

Vluchtroutes/nooduitgang onbereikbaar   Ja   zit sleutel in deuren 
vluchtroutes/ derden op de 
hoogte  

 Geen actie nodig  

Aanvullen met locatie specifieke risico’s             

  Ja/nee         

  
 


