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Giftige stoffen in huis.
Is uw kind veilig?
Sommige stoffen in huis zijn gevaarlijk voor uw kind.
Er zit gif in. Uw kind kan er ziek van worden.
Kan uw kind iets pakken dat gevaarlijk is? Kinderen
klimmen soms op een stoel. Of ze maken kastjes open.
Of ze kijken in uw handtas.

Naar het ziekenhuis
Elk jaar eten of drinken meer dan duizend jonge
kinderen iets dat giftig is. Ze moeten dan naar het
ziekenhuis. Veel van deze kinderen zijn jonger dan 4 jaar.

Doe de Huistest!
Wilt u weten of uw huis veilig is voor kinderen? Doe
dan de Huistest! Aan het eind van de test weet u of uw
kind makkelijk een gevaarlijke stof kan eten of drinken.
Kijk overal in huis. Ga naar elke kamer. Kijk of uw kind
iets kan pakken.

1

Medicijnen
Misschien heeft u medicijnen in huis. Medicijnen hebben
vaak een kleur: rood, geel, blauw…. Jonge kinderen
denken dat het snoepjes zijn. Ze pakken de medicijnen.
Ze doen de tabletten in hun mond. Dat is heel gevaarlijk.
De medicijnen kunnen giftig zijn voor kinderen.
Misschien heeft u vitamines in huis. Of paracetamol of
andere pijnstillers. Of potjes en flesjes met speciale
kruiden. Ook die kunnen gevaarlijk zijn.

2

Sigaretten en drank
Jonge kinderen zijn klein. Daarom kunnen ze ziek
worden van een klein beetje gif. Bijvoorbeeld van een
klein glaasje alcohol. Of van sigaretten.

Kan uw kind
sigaretten pakken?
J a
Nee

Kan uw
kind pillen
of drankjes
(medicijnen)
pakken?
Ja
Nee

Kan uw kind bier, wijn
of andere dranken met
alcohol pakken?
Ja
Nee

3

Schoonmaakmiddelen
Zeep, chloor, afwasmiddel en andere
schoonmaakmiddelen kunnen ook gevaarlijk zijn.

Kan uw kind
afwasmiddel,
chloor,
waspoeder
of andere
schoonmaakmiddelen
pakken?
Ja
Nee

4

Doe-het-zelf dingen
Verf, terpentine en andere doe-het-zelf dingen kunnen
ook gevaarlijk zijn.

Kan uw
kind verf,
terpentine
of andere
doe-het-zelf
dingen pakken?
J a
Nee

5

Shampoo en lippenstift
Uw kind kan ook ziek worden van bijvoorbeeld
shampoo, lippenstift of crème.

Kan uw kind shampoo,
lippenstift of crème
pakken?
J a
Nee

Kan uw kind iets uit
uw handtas pakken?
J a
Nee

Uitslag
Huistest!
Vult u bij alles ‘nee’ in? Dan is
uw huis veilig. Uw kind kan niet
makkelijk een gevaarlijke
stof eten of drinken.
Hebt u ergens ‘ja’ aangekruist?
Lees dan de volgende tips.

Geef gif geen kans.
Tip 1

Tip 3

Zet de gevaarlijke stoffen goed weg
• In een kast die u afsluit met
een sleutel.
• In een hoog kastje.
•E
 r zijn ook ‘kindveilige’ sloten. Maar
sommige kinderen kunnen die open
maken. Zet daarom de flessen en
potten op een hoge plaats. Waar de
kinderen niet bij kunnen.
• Zet ook uw handtas goed weg.

Let op uw kind
• Laat uw kind niet alleen.
• Kijk ook naar uw kind als u aan de
telefoon bent. Of als u iets gaat
schoonmaken. Of eten kookt. Dan gaat
het vaak niet goed. U moet dan extra
goed opletten.
• Uw kind kan iedere dag iets meer.
Denk dus niet: ‘mijn kind kan nog niet
bij dat kastje komen’.

Tip 2
Kijk goed naar het etiket op de fles,
de doos of het pak. Zit er gif in?
• Dan staat er: ‘buiten bereik van
kinderen bewaren’.
• Soms staat dit plaatje erbij:

• Verder zijn alle medicijnen,
schoonmaakmiddelen en dranken
met alcohol gevaarlijk.

Gaat het fout? B
 el meteen uw
dokter als uw kind toch iets eet
of drinkt dat gevaarlijk is.
Neem de fles of het pakje mee
naar de dokter.

Dit is een bewerking van de brochure ‘Voorkom vergiftiging bij kinderen’ van Apotheek
Smilde en KNMP. VeiligheidNL streeft ernaar om u volledig en juist te informeren.
Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden. Overname van de tekst
is toegestaan, met een complete bronvermelding. September 2013

