DE THUIS VEILIGHEIDSCHECK
Hoe veilig is jouw huis? Met deze veiligheidscheck kun je zelf
met je ouders kijken hoe veilig jullie huis is. Bekijk bij elke
vraag de afbeelding en zoek het juiste object in huis. Heb je
het gevonden of de vraag beantwoord, vink dan het blanco
vakje af. Succes!

Vraag 1:

BRAND!

Heb je een rookmelder in je huis?

Het hebben van een rookmelder is erg belangrijk.
Deze gaat piepen wanneer er te veel rook in je huis is.
De beste plaats om een rookmelder op te hangen is
aan het plafond in de hal of boven aan de trap van
je huis. Het is nog veiliger om meerdere melders op te
hangen, zowel op de begane grond als op de 1e of 2e
verdieping.
Heb je het gevonden? Vink hier het vakje af!

Vraag 2:
Heb je een brandblusser in je huis?

Je gebruikt een brandblusser om een brandje zo snel
mogelijk te blussen. Het is goed om op elke verdieping
een brandblusser te hebben, zodat je hier goed en
snel bij kan.

Doe!

Veel mensen laten stekkers in het stopcontact zitten, ook al wordt een apparaat niet gebruikt. Dit is
niet veilig, want de stekkers kunnen heet worden en een brand veroorzaken. Kijk of dit bij jou thuis ook
wordt gedaan! Controleer alle stopcontacten en kijk of er stekkers van bijvoorbeeld mobiele telefoons, tablets
of waterkokers onnodig in het stopcontact zitten. Door dit regelmatig in de gaten te houden, kun je een
brand voorkomen!

Vraag 3:
Weet je wat een blusdeken is? Hebben jullie
er een en waar ligt of hangt deze?
De beste plek om deze op te hangen is aan de muur
en in de keuken. Zo kan je er makkelijk en snel bij.
Hiernaast zie je een foto hoe de blusdeken er
ingepakt uitziet en hoe iemand een brand uitmaakt
met behulp van een blusdeken!

PIT/TIP

Wil je papa, mama of iemand anders verrassen met een kopje thee of koffie op bed? Zorg dan dat
je eerst aan een van je ouders hebt gevraagd of je daar al groot genoeg voor bent, want heet
water is erg gevaarlijk! Je kan je dan namelijk heel makkelijk verbranden. Als dat per ongeluk toch
gebeurd, weet jij dan wat je moet doen? Hou de wond heel lang onder de kraan met lauw water
(dus niet koud!). Dan koelt de wond af.

Vraag 4:

EHBO!

Het is gevaarlijk om spullen op de trap te leggen. Hebben jullie op dit moment spullen op de trap
liggen? Wanneer je niet oplet, kun je daarover struikelen. Om dit te voorkomen kun je beter geen spullen op de
trap leggen, maar gelijk opbergen. Dat vinden papa en mama ook erg fijn.

Vraag 5:
Hebben jullie een verbanddoos in huis? Zo
ja, is deze ook compleet? In een goed gevulde
verbanddoos zit altijd: verschillende formaten pleisters
en noodverbanden, verbandtape, een schaartje,
steriele gaasjes, een flesje alcohol voor ontsmetting
(bijvoorbeeld sterilon) en een driekanten doek/ mitella
(zie: https://www.pitveiligheid.nl/pit-digitalemeivakantie voor meer informatie)

Vraag 6:
Hebben jullie een coolpack of koelelement
in huis? Loop naar de keuken en bekijk de
inhoud van jullie vriezer. Een coolpack is handig
voor als je bijvoorbeeld je enkel verzwikt. Als je er dan
een coolpack tegen aan legt, wordt je voet minder
dik. Doe er altijd een theedoek omheen.

Doe!

Weet je wat een mitella is en waar je deze voor kunt gebruiken? Maak samen met je ouders,
broertje/zusje of met je vrienden een mitella. Ga naar onze website: https://www.pitveiligheid.nl/pit-digitalemeivakantie, en kijk hoe je er een kan maken van bijvoorbeeld een theedoek. Ook kan je hier zien waarvoor
deze wordt gebruikt. Uiteraard kan je ook de driekanten doek gebruiken uit de verbanddoos. Zorg wel dat je
deze hierna weer goed en netjes opbergt!

PIT/TIP

Snel het telefoonnummer van je huisartsenpost nodig? Noteer en hang het telefoonnummer op een
centrale plek in je huis, bijvoorbeeld op het prikbord in de keuken of hal. Je kan het ook in de deksel
van de verbanddoos noteren. Zo heb je altijd bij een ernstige situatie snel het juiste telefoonnummer
bij de hand! Bij elke ernstige verwonding of ongeval: bel direct 112.

Vraag 7:

POLITIE!

Inbrekers zoeken altijd waardevolle spullen, dus zorg ervoor dat die nooit in het zicht liggen.
Waar bewaar jij je waardevolle spullen? Kijk in je eigen kamer of jouw waardevolle spullen goed zijn
opgeborgen. Liggen ze in het zicht of zijn ze makkelijk te vinden? Berg ze dan op na gebruik of voordat je
weggaat op een veilige plek.

Vraag 8:
Je ouders doen vast altijd de deuren en ramen van het huis goed dicht en op slot. Zo
kunnen inbrekers niet makkelijk binnen komen. Loop het huis door en kijk welke ramen en deuren er
op dit moment open staan. Let hier de volgende keer goed op voordat je alleen of samen met je ouders het
huis verlaat. Dit kan jij zelf ook controleren!
Doe ook nooit de deur open voor onbekenden!

Doe!

Is er een ernstige situatie en voel je je erg onveilig? Bel dan 112. Roep dan eerst heel hard om je ouders.

Als die niet in de buurt zijn, wees dan niet bang om 112 te bellen. Hoe alarmeer je? Noem altijd je naam, waar je
woont of de plek waar je bent en vertel duidelijk wat er aan de hand is of wat je ziet. Oefen dit een paar keer met
papa en mama.

Je bent klaar!
Heb je alle vakjes aangevinkt? TOPPER! Dan zijn jullie goed voorbereid op de meeste
veiligheidsrisico’s.
Heb je meer dan 8 vakjes aangevinkt? Wat goed! Dit betekent dat jullie al goed op weg zijn naar
een veilig huis. Kijk samen met je ouders wel goed naar de dingen die missen. Jullie kunnen dan
samen ervoor zorgen dat het huis nog veiliger wordt.
Heb je minder dan 8 vakjes aangevinkt? Misschien heb je niet alles in huis kunnen vinden?
Controleer de lijst nogmaals met je ouders.
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