
Veel verdrinkingsongelukken vinden in en rondom het huis plaats. Kleine 

kinderen kunnen in een klein laagje water  makkelijk verdrinken. Zwembadjes, 

vijvers regentonnen en  baden zijn daarom risico’s. Iedereen kan verdrinken, 

maar  jonge kinderen en kwetsbare ouderen lopen het meest gevaar.
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Veiligheid in en om het huis
Tips: 

Maak zwembadjes, 
baden en emmers direct leeg 

na gebruik.
•

Verwijder de stop uit gootstenen en 
baden,  zodat deze niet per ongeluk  

gevuld kunnen worden.
•

Als kleine kinderen in een bad vol water 
zitten, blijf er dan altijd bij!

•
Plaats een hek om vijvers of voor een sloot, 
of dek een vijver of pad af, zodat er geen 

kinderen in kunnen vallen.
•

Houd altijd toezicht op kinderen 
tot 7 jaar in de buurt van water, 

ook als ze al een zwem
diploma hebben.

 

Langs de waterkant is geen hekje, waardoor 

kinderen die nog niet kunnen zwemmen in het 

water kunnen vallen. 

De wallekant is hoog. Je kunt er niet gemak-

kelijk op klimmen uit het water. Plaats bijvoor-

beeld ergens een trapje. 

Het tuin hekje aan de waterkant staat open. 

Door het tuinhekje altijd achter je te sluiten 

kun je voorkomen dat het meisje op de fiets 

ongeluk de sloot in fietst. 

Ouders houden geen toezicht. Ze zijn met an-

dere dingen bezig. Blijf altijd opletten. 

Zie je dat een bal in het water is gerold? Help 

kinderen die niet kunnen zwemmen altijd even 

of waarschuw een volwassene. 

Rond de vijver is geen hekje. In een tuin waar 

jonge kinderen alleen kunnen spelen moet de 

vijver afgeschermd zijn. 

Kleine kinderen kunnen in een klein laagje wa-

ter al verdrinken. Het is niet veilig om ze alleen 

in een bad(je) te laten spelen.
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