
Controleer de temperatuur van de melk  
in de fles. 

Warmwaterkruiken en kersenpitkussens 
leg je VOORAF in het bedje, maar zeker 
NIET samen met je kind.

1. Gebruik aanmaakblokjes bij open vuren. 
2. GEEN kinderen bij open vuren toelaten  
    of laten spelen met een bal. 

Toch brandwonden opgelopen : 
1. Spoel de wonde 20 minuten met lauw water. 
2. Verwittig de hulpdiensten. Bel 112. 

Tips:
1. Smeer NOOIT iets op de brandwonden. 
2. Zo mogelijk: verwijder de luier.  
3. Houd je kindje warm met een dekentje. 
4. Vervoer je kind al zittend.

1. Plaats voldoende rookmelders.
2. Gebruik alleen kindveilige stopcontacten  
    en controleer of ze goed vastzitten.

Bevind je je in een woningbrand:  
1. Vlucht met je kindjes naar een veilige   
    plaats zichtbaar voor de brandweer. 
2. Verwittig de hulpdiensten. Bel 112.

BRANDWONDEN
VOORKOMEN

PREVENTIE BRANDWONDENONGEVALLEN 
THUIS BIJ JONGE GEZINNEN.

De folder is gratis verkrijgbaar in de  
volgende talen: Nederlands, Frans, Duits, 
Engels, Turks en Arabisch.  
De folder aanvragen kan via e-mail naar 
Helpbrandwondenkids.ml@telenet.be of 
telefoonnummer: +32 495 18 85 43

Help Brandwonden Kids vzw heeft in  
samenwerking met Stichting Brandwonden 
deze folder samengesteld om ouders te 
wijzen op de gevaren, zodat er veel leed kan 
voorkomen worden.
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Kindjes blijven uit de keuken! Neem ze  
zeker NIET op de arm tijdens het koken.

1. Gebruik placemats, GEEN tafelkleed.  
2. Plaats warme dranken en kookpotten  
    in het midden van de tafel. 
3. Zet je kind in de kinderstoel of op de  
    stoel, maar NIET op de schoot tijdens  
    het eten of drinken.

1. Gebruik GEEN aanstekers, brandende  
    kaarsen en theelichtjes wanneer  
    kinderen in de buurt zijn. 
2. Scherm je kachel of haardvuur af  
    met een hekje.

1. Gebruik de achterste kookzones. 
2. Plaats pannen met de steel naar de   
    zij- of achterkant.

1. Kindjes kunnen niet bij de 
    onderhoudsproducten. 
2. Laat je kind NOOIT alleen in het bad. 

1. Vul het bad eerst met koud water en
    voeg dan warm water toe. Controleer  
    de temperatuur van het badwater (37,5°C)
2. Steek tijdens het baden geen stekkers 
    in het stopcontact.

1. Een snoer op de grond is gevaarlijk voor      
    een kruipend kind. 
2. Gebruik aan de kabels geen verdeeldozen.
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1. Verplaats de frituurpan alleen wanneer      
    die koud is. 
2. Voorzie een branddeken.
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