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(t)huis voor kinderen
Opvangouders & veiligheid nader bekeken
Als gepassioneerd opvangouder heb je elke dag de handen vol. Frankie huilt. Sara knutselt.
Je bent Fahid aan het verschonen. Ellen loopt in de tuin. Zou Frankie intussen honger
hebben? Misschien moet je al beginnen met het maken van een maaltijd. En tussendoor
moet je altijd opletten dat de kinderen, binnen of buiten, geen gevaar lopen. Helaas heb je
geen ogen op je rug. Maar met de nodige aandacht lukt het ook. Dit zijn de belangrijkste
aandachtspunten uit Vlaanderen en Nederland.

A

ls opvangouder zorg je altijd voor verschillende kinderen
en die hebben uiteenlopende behoeften. Je hebt echter
maar twee handen en twee ogen. Daarom is een goede
organisatie en waakzaamheid tijdens de opvang van groot belang.
Stel je even voor: het is na elven en je bent volop bezig met de
lunch. Je let erop dat alles hygiënisch verloopt, je wast je handen
voor je aan de slag gaat. Je past op dat niemand ergens aan zit. Of
een bord van het aanrecht stoot. Het is een beetje als in een spannende film: je bent constant op je hoede. Een opvangouder vertelt:
‘Koffie en thee had ik altijd op een tafelkleed op tafel staan. Ik had
er nooit bij stilgestaan dat kinderen zich aan het kleed kunnen optrekken en hete vloeistof over zich heen kunnen krijgen. Ik heb het
kleed weggehaald en gebruik nu placemats.’

Handige tips, minder ongelukjes
Als je de stress op drukke momenten graag wat beperkt en tegelijk wil
dat de kinderen in veilige handen zijn, kun je deze tips in acht nemen.
Die sluiten een ongelukje niet uit, maar verkleinen wel de kans erop.
• Een goede structuur en een goede planning maken dat jij en de
kinderen weten hoe de dag er min of meer zal uitzien.
• Betrek de kinderen bij wat je doet, daardoor zullen ze dichter bij
jou in de buurt blijven. Laat hen bijvoorbeeld groenten wassen en
helpen bij het dekken van de tafel. Ze vinden het fijn om zelf ook
wat verantwoordelijkheid te krijgen.
• Stimuleer de zelfredzaamheid van kinderen en wijs hen op gevaar
door uitleg te geven over wat mag en niet mag. Dat is begrijpelijker dan een enkel ‘neen’.
• Noodnummers hou je het beste binnen handbereik, zodat je bij
een ongeval snel hulpdiensten kunt contacteren.
• Laat kinderen nooit zonder toezicht. Alleen in nood laat je de
kinderen onder de hoede van een andere volwassene die door
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de vraagouder is goedgekeurd. Volg in Nederland nauwkeurig de
regels van de GGD (Gemeentelijke Gezondheids Dienst), het gastouderbureau en de RIE (Risico-Inventarisatie en Evaluatie).
Als je kinderopvang aanbiedt in je eigen huis, zorg dan zeker voor
voldoende basisveiligheid. In Nederland zorgt het gastouderbureau,
waarbij de gastouder is aangesloten, minimaal jaarlijks voor een
Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) van de veiligheid en de
gezondheid bij de gastouder thuis. Een toezichthouder van de GGD
controleert jaarlijks of gastouderbureaus en gastouders zich aan de
afspraken met betrekking tot de veiligheid en gezondheid houden.
Dit zijn enkele richtlijnen:
•O
 ppervlakken en vloeren moeten goed schoon te houden zijn.
• Z org in de verzorgingshoek voor een veilige, stabiele luiertafel.
•B
 escherm kinderhandjes in de keuken tegen hittebronnen.
• P laats een traphekje.
• Voor kinderen jonger dan 1,5 jaar moet een aparte slaapruimte
beschikbaar zijn.
•G
 ebruik in de slaapruimte veilig bedmateriaal en textiel, spijlenbedjes die voldoende verluchting bieden. Dekbedden worden
afgeraden én kussens zijn verboden voor baby’s.
•B
 ewaar gevaarlijke (schoonmaak)producten buiten bereik van
de kinderen, bijvoorbeeld in de garage, badkamer, keuken en het
toilet. Denk ook aan de kattenbak.
• S cherm in de tuin en op het terras giftige planten af.
•B
 ied veilige speeltoestellen aan (let op het CE-keurmerk).
• Vijvers moeten zijn afgeschermd.
•D
 e opvangwoning moet voorzien zijn van genoeg en goed functionerende rookmelders.
•D
 e woning waarin de kinderen worden opgevangen moet rookvrij
zijn.
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Permanent toezicht
Toch is een ‘veilige’ opvang meer dan enkel preventieve maatregelen nemen. Je kunt als opvangouder ook je steentje bijdragen door
je gedrag af te stemmen op de kinderen die in je huis rondlopen
of -kruipen. Peuters en kleuters gaan graag op ontdekking. Zorg
daarom dat je naast de ‘statische’ veiligheid (hekjes, deurstoppen,
valmatten in de tuin…) ook een dynamisch veiligheidsbeleid hanteert ten aanzien van ouders en kinderen. Als iedereen weet welke
afspraken jij hanteert, kunnen ze zich er makkelijker aan houden.
In combinatie met een permanent toezicht, wanneer jij aan het
koken bent, of wanneer de kinderen slapen, kun je de kans op een
ongeval aanzienlijk verkleinen. Zeker tijdens de eerste opvangdagen
of na een lange afwezigheid, kan het geen kwaad om het slaap- en
waakpatroon van kinderen goed op te volgen, ter preventie van
wiegendood.

Een ‘veilige’ opvang is meer
dan enkel preventieve
maatregelen nemen

En ook nog…
Huisdieren
Huisdieren kunnen een risico vormen voor de kinderen, zowel op het
vlak van veiligheid als van gezondheid. Om alle risico’s te vermijden,
dien je in Vlaanderen huisdieren buiten het bereik van kinderen te
houden. De eigenaar van een dier is aansprakelijk voor de schade
die het dier aanricht. In Nederland is dit geen algemene regel, daar
wordt het dierenbeleid afgestemd op de ouders en de kinderen.

Meer informatie?
Wil je graag nog meer weten over veiligheid en

Schudden = schaden
Het kan wel eens gebeuren dat je ten einde raad bent wanneer een
kind net iets te veel van je krachten eist. Maar schud dus nooit ofte
nimmer een baby hevig door elkaar, ook niet als het even moeilijk
gaat. De gevolgen kunnen enorm zijn: stuipen, blindheid, doofheid,
hersenbeschadiging en zelfs de dood. <

preventieve maatregelen in de kinderopvang?
Kijk dan zeker even in de checklists die je vindt
op www.kindengezin.be.
Of kijk op www.keurmerk.nl, www.veiligheid.nl,
www.ggd.nl of www.arboportaal.nl.
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