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Invulinstructie

Hoe moet u de vragenlijst invullen?

' U kunt de meeste vragen beantwoorden door het rondJe ln te kleuren det btj het
antwoord van uw keuze staat.

Bij de meeste vrager gaat het om een paar onderwerpen tegelljk. lrVe zullen hiervan
een voorbeeld geven.

VOORBEELD

l. Hoe leuk vindt u de volgende huisdieren?

hcet tank vrij teuk nict tcuk gecn idec/rect niet

1. hoÍd
2. poer

3. parkiet
6. gotdvir
5. hanBtcr
ó. konijn

Bij deze vraag is het de bedoeling dat één antwoord per huisdier gegeven wordt.

stel dat u een hond heel leuk vindt en een poes niet leuk, een parkiet gii_legk, een
goudvis en hamster niet leuk en een konijn vrii leuk.
Dan ziet het antwoordenpatroon er uit zoals in het voorbeeld.

t Soms staat achter het antwoord dat u gegeyctr hcbt drt u kunt doorgren nllr een
vraaS verderop ln de vragenlllst. U sleet dan één of mcer vtager over, omdat dle
niet op u van toepasslng zlJn. lte zullen hler ook een voorbeeld ven geven.

VOORBEELD

2. Heeft u een balkon? 0 ja
0 nee --> u kunt doorgaan naar vraag 4

3. Staan er op uw balkon voor- 0 ja
\rerp€tr xraar uw kind kan op- 0 nee
klimmen?

4. Heeft u een schuur? 0 ja
0 nee --> u kunt doorgaan naar vraag 6

a. Als u qeen balkon heeft, kunt u direct doorgaan naaÍ vraag 4. U slaat vraag 3 over,
omdat deze vraag niet op u van toepassing is.

b. Als u wel een balkon heeft, gÍurt u gewooo verder met de volgende vraag.

0

0

0

0

0

0

400
00a
0a0
000
00a
0a0



* Als u uw antwoord wilt verbeteren kunt u dat doen door een streep te zetten door
het rondje dat u heeft ingekleurd.

VOORBEELD

5. Van welke bloemen houdt u 0 tulpen
het meest? 0 chrysanten

,í rozen
I anjers
0 narcissen

Stel dat u eerst het rondje had ingekleurd bij rozen, maar dat u achteraf toch voor
anjers kiest. Dan kunt u een streep zetten door het rondje voor rozen en vervolgens
het rondje voor anjers inkleuren.

' Het ls de bedoellng dat u per vraag één antwoord geeft (dus slechts één rondje
inkleurt). Er ziJn vragen waarbiJ staat det u meerdere utwoorden msg geven. Altéén
dan kunt u meer antwoorden per vrsrg geven (dus meer rondJes inhleuren).

Tenslotte:
Om een volledig beeld te kriigen is het betengrlJh det u alle vrrgetr beantwoordt die op
u van toepassing ziJn.

Op de volgende pagina begint de vragenlijst.



l.

2.

5.

6.

9.

10.

I

Eerst komen er enkele vragen over uw kind.

Wat is de geboortedatum van u\ry kind?

Is uw kind een jongen of een meisje?

Is uw kind geestelijk enlof lichame-
lijk gehandicapt?

4. Is dit uw eerste kind?

De volgende vragen gaan over uzelf.

Wat is uw leeftijd?

lVat is uw burgerlijke staat?

7. Wat is uw nationaliteit?

Wat is de laatste schoolopleiding
die u hebt afgemaakt?

Wat is of was uw beroep?

lVerkt u buitenshuis?
(betaald werk)

Hoeveel uur in de week werkt u ge-
middeld buitenshuis?

Komt u regelmatig met uw kind op
het consultatiebureau?

Hebt u een geldig EHBO-diploma
(Eerste Hulp Bij Ongelukken)?

19.....

0 jongen
0 meisje

0 nee
0 ja, lichamelijk
0 ja, geestelijk
0 ja, beide

oja
0 nee

JArÍ

0 gehuwd/samenwonend
0 ongehuwd
0 gescheiden
0 weduwe

0 Nederlands
0 anders, namelijk

0 Lagerc School
0 Lager Beroeps Onderwijs
0 MAVO/MULO/HAVO
O MBO
0 HBS/VIVO
O HBO
0 Universiteit

jt
nee --> u kunt doorgaan
naar vraag 12

0 9 uur of minder
0 l0-19 uur
0 20-29 uur
0 30 uur of meer

oja
0 nee

oja
0 nee, wel gehad
0 nee, nooit gehad

8.

0
0

ll.

12.

13.
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De volgendc vragen gaatr over uw gezin en uw woonsituatie.

14. Hoeveel ouders/verzorgers zijn er 0 twee
in het gezin aanwezig? 0 één --> u kunt doorgaan

naar vraag 16

15. Wat is de laatste schoolopleiding 0 Lagere School
die uw partner heeft afgemaakt? 0 Lager Beroeps onderwijs

0 MAVO/MULO/HAVO
O MBO
0 HBS/VIVO
O HBO
0 Universiteit

16. [n wat voor soort woning woont u nu? 0 eengezinswoning
0 flat
0 maisonnette
0 boven- of beneden-

woning
0 vrijstaande woning
0 anders, namelijk
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De volgende vragen gaan oyer vergiftiging.

U kunt vergiftiging van uw kind voorkomen door op uw kind te letten en uw kind voor
gevaar te waarschuwen. Daarnaast is het mogelijk om de volgende maatregelen te
treffen:

Maatregel l. Huishqudeliike middelen hoog (l* meter en hoger) in een kast(je) bewa-
ren, bijvoorbeeld wasmiddelen en bleekwater.

Maatregel 2. Doe-het-zelf middelen hoog (l* meter en hoger) in een kas(je) bewaren,
bijvoorbeeld lijm, beits en olie.

Maatregel 3. Mediciinen in een hoog (l* meter en hoger) kastje bewaren dat op slot
zit.

Maatregel 4. Cosmetica buiten bereik van uw kind houden, bijv. shampoo, make-up,
bad- en doucheschuim.

Maatregel 5. Rookwaar buiten bereik van uw kind houden, ook peuken.
Maatregel 6. Alcoholische dranken buiten bereik van uw kind houden.
Maatregel 7. Giftice olanten uit uw huis verwijderen.

17. Welke van deze zeven maatregelen kende u nos nlet of aan welke had u noq niet
eerder qedacht? (u kunt hier meerdere rondjes inkleuren)

0l 02 03 04 05 06 07
18. In hoeverre denkt u dat deze maatregelen heloen om vergiftiging van uw kind te

voorkomen?
hctpt hctpt can hctpt gccn idcc/
vccl bectjc niet rect nict

l,laatregct I (huishoudetijkemiddctcn) 0 O O O

llaatreget2(doe-het.zeLfmiddel.en) O O O O

,,laetreEct3(medicijrrn) 0 O O O

l{aatregct4(cosnptica) O O O O

l,laetregct5(rookracr) O O O O

l{aatrcgctó(atcoholischcdnanken) O O O O

l{aetregctT(giftig.planten) 0 O O O

19. Hoe lastlq vindt u het (zou u het vinden) om deze maatregelen te treffen?

hcct vrij nict gecn idec/
tastig tastig tsstig Heat niet

Íilaatrcgcl l(huishoudctijke nriddcten) 0 O O O

I,laatrcgel 2(doc-hct-zctf middctcn) 0 0 O O

llaatreget3(medicijnen) 0 O O O

Íile.trcgct4(cosmticr) 0 0 O O

llartreget5(rookraar) 0 O O O

l,laatregcló(atcolrotischcdranken) 0 O 0 O

llaatregctT(giftigcptentcíl) 0 0 O O
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20. Vindt u het op deze leeftlld van u\v kind nodiq om deze maatregelen te treffen?

llaatregcl Í (huishoudct i jkc middctcn)
llaatreget 2 (doc-het-zetf middcten)

llaatregcl 3 (medici jnen)
l,laatreget 4 (cosmtica)

l,laatregct 5 (rookraer)
l4aatregct ó (atcolrol, ische dranken)

l,laatregct 7 (giftigc pl,mtGn)

)àt

nodiE
nee, tc
joru

nee, tc
or.rd

0

0

0

0

0

0

0

nooi t
nodig

0

0

0

0

0

0

0

geeÍr ideG/
íect niet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21, Hoe vaak denkt u dat het u lukt om in ury eigen huis de volgende producten (en
planten) steeds buiten het bereik van uw kind te houden?

attljd/ regel-
vaak matíg

sm/ geen ídcc/
nooit Hect nict

l,laatreget I (huishoudet i jke middeten)
l.{eetregcl 2 (doc-het- zetf middctcn)

llaatreget 3 (ncdici jnen)
l{aetrego[ 4 (cosmtica)

l,laatregct 5 (rookraar)
l,laatregat ó (atcotrol, ischc drankcn)

Írlaatrcgct 7 (giftige ptantcn)

22. Denkt u dat uw partner vindt dat de volgende maatregelen voor uw kitrd getroffen
moeten worden? (Als u geen partner heeft, kunt u doorgaan naar vraag 23).

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ilaatrcgcl I (huishoqdGti jkc niddetar)
lilaetrcget 2 (doe-hct-zstÍ niddctcn)

I,lsrtr?gcl I (rpdlci jncn)
I,laatregct 4 (coslEtlc!)

l,laatregct 5 (rookraar)
l,la€tregcl 6 (atcohotischc drankcn)

l,laatrcgct 7 (giftigG ptantan)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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23. Hoe eroot is volgens u de kans dat uw kind bij u thuis drinkt van:

heel groot vrij groot niet groot geen idee,/

reet nict

1. aÍrasmiddct?
2. shenpoo?

3. jodiuÍl

0

0

0

0

0

0

24. Hoe qiftlq denkt u dat de volgende stoffen/dingen voor uw kind kunnen zijn?

hect vrij nict

0

0

0

0

0

0

si ftis si ftis si ftiE
gccn ideé/
Hect niet

0

0

0

0

0

0

0

9

000
000
000
000
000
000
000
000

1. afrugniddcl
2. terpcntinc

3. aspirirrc voor votxassenen
4. jodiu

5. shatpoo
6. sigarctten

7. jencvcr

8. dicffcnbechie (ptant)

De volgende vragen gaan over het bewarcn vrn uw glftlgc midderen.

25.a Bewaart u uw hulshoudelijke
middelen op een hoge plek
(l* meter of hoger)?

25.b Staan ze in een kast(je)?

25.c Zit het kastje op slot?

26.a Bewaart u uw doe-hel-zelf-
middelen op een hoge plek
(l* meter of hoger)?

26.b Staan ze in een kast(je)?

0 ja, allemaal
0 ja, de meeste
0 nee

0 ja, allemaal
0 ja, de meeste
0 nee --> u kunt doorgaan n:laÍ vÍa g 26t

oja
0 nee

0 ja, allemaal
0 ja, de meeste
0 nee
0 niet van toep:§sing, ik heb dit niet in

huis --> u kunt doorgaan naar vraag 27a

0 ja, allemaal
0 ja, de meeste
0 nee --> u kunt doorgaao naar vraag 27a,

oja
0 nee

26.c Zit het kastje op slot?
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27.a Bewaart u uw medicijnen op 0 ja, allemaal
een hoge plek (l* meter of 0 ja, de meeste
hoger)? 0 nee

0 niet van toepassing, ik heb niet niet in
huis --> u kunt doorgaan naar vraag 28

27.b Staan ze in een kast(je)? 0 ja, allemaal
0 ja, de meeste
0 nee --> u kunt doorgaan naar vraag 28

27.c Zit het kastje op slot? 0 ja
0 nee

2E. Houdt u uw cosmettce (bij- 0 ja, allemaal
voorbeeld shampoo en bad- 0 ja, de meeste
schuim) buiten bereik van 0 nee
uw kind?

29. Houdt u uw alcoholische dran- 0 ja, allemaal
ken buiten bereik van u\r, 0 ja, de meeste
kind? 0 nee

0 niet van toepÍrssing, ik heb dit niet in
huis

30. Houdt u uw rookwaar buiton 0 ja
bereik van u§, kind? 0 nee

0 niet van toepassing, ik heb dit niet in
huis

31. Heeft u glftige planten in 0 ja
huis? 0 nee

0 geen idee/weet niet



De volgendc vragen gaan over verbranding.

U kunt voorkomen dat uw kind brandwonden oploopt door op uw kind te letten en uwkind voor Sevaar te waaÍschuwen. Daarnaast is het mogelijk om de volgenda .a"t r-gelen te treffea

Maatregel l. Uw kind niet oD schoot nemen als u (hete) thee of koffie aan het
drinken bent.

Maatregel 2. Een volle thee- of koffieoot altijd zo weqzetten dat uw kind er niet bij
kan.

Maatregel 3. uw kind tijdens het koken uit de keuken houden.
Maatregel 4. Lucifers en aanstekers buiten uereit< van uw kind houden.
Maatregel 5. Een rekje om de kookpitten plaatsen waardoor uw kind geen pannen van

het vuur af kan trekken (fornuisrekie).
Maatregel 6. Een beschermer voor de ovenruit plaatsen waardoor uw kind zich niet

aan de ovenruit kan branden als de oven aan staat (ovenruitbeschermer)
Maatregel 7. Een beschermer op de ovendeur aanbrengen waardoor u* tinO Oe oren-

deur niet kan open trekken (ovendeurbeschermer)

32. Welke van deze zeven maatregelen kende u noe nlet of aan welke had u noq nlet
eerder eedecht? (u kunt hier meerdere rondjes inkleuren)

0l 02 03 04 05 06 07

In hoeverre denkt u dat deze maatregelen hetnen om brandwonden bij uw kind te
voorkomen?

hctpt ccn hctpt gecll idcG/
bcGti. nict HeGt níGt

33.

hctpt
vecl

I,laatrcgct I (nict op schoot tÈt thea/koff i.)
llaatr.gcI Z (thec/koff icpot ]Ggzettcn)

l{altr.gGt 3 (uit dc kanken tijdcru het kok.n)
llaatregcl 4 ( trcifcrs/.anstckGrs reghandcn)

llaetrcAcl 5 (forruisrckic pta!t3cÍr)
líeetregct ó (ovcnruitbeechcrur ptart3cír)

li{a.tre!.t 7 (ovcndcurbcrchcnnr ptaltsen)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34. Hoo lastle vindt u het (zou u het vinden) om deze maatregelen te treffen?

hcst vrlj nict Eccn idcc/
tastig l,sstig tagtig reGt nict

Íilaatreget 1 (niet op schoot mt thcc/koff ie) 0
H8.tregc[ 2 (thèG./kofficpot Hegzettcn) 0

l,laatregc[ 5 (uit dc kcr.*cn ti jdcno hct kokcn) O

Iaatregcl 4 (luciferg/oerutckcrl Hcghoqd.n) O

llEatregrt 5 (forruisrekjc ptaatsen) O

lilaatregct ó (ovenruitbcschcmpr ple.tsen) O

l.{aatrcacl 7 (ovender.rrbcgchcrmr ptaetseír) 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



35.

8

Vindt u het op deze leeftiid van uw kind nodiq om deze maatregelen te treffen?

18t
nodi g

nec, tc
jong

n€c, te
orJd

nooi t
nodíg

geeír idecl
rect nict

Irlaatregct I (niet op schoot tllt thee/koff ie)
l,laatregel 2 (thee./koff iepot rcgzetten)

l,laatregct 3 (uit de keuken tijdens het koken)
l,laat reEet 4 ( t r.rc i f ers/aanstekers reghor,rden)

l'{aatreEct 5 (forruisrekje ptaatsen)
l,laatregcl ó (ovenruitbeschenrpr pl,aatsen)

ilaatregcl 7 (ovendeurbeschcrtpr ptaEtséír)

00
00
00
00
00
00
00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36. Vindt u de volgende drie mÍratregelen duur?
hect
cl,rr

vri j
durr

niet geen idec/
drrr Heet niet

l{8rtregct 5 (forruierekjc ptaatsen)
ileatregct ó (oveírrui tbeschenmr pteet§.ír)
Íilaat regc [ 7 ( ovcndcr,rbeschemnr pt aatseír)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37. Hoe vaah denkt u dat het u lukt om in uw eigen huis steeds de volgende maat-
regelen te treffen?

attijd/ regal-
vaak mtig

scnn/ gecn idec/
nooit rGat niet

llaatregcl I (nict op schoot nrct thee/kofÍic)
líaatrctct 2 (thce/kofficpot Hegzettcn)

llaatrcgct 3 (uit dc kcr.rkcn tijdeB het koken)
llaatrcgct 4 ( trrifcrs/aanrtckcrs reghoudcn)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38. Denkt u dat uw partner vindt dat de volgende maatregelen voor uw kind getrof-
fen moeten worden? (Als u geen partner heeft, kunt u doorgaan naaÍ vraaó 39).

ia,
zekcr

ik dcÍrk

het rct
ik denk

het niet
Ë,
zckar
nict

gean idcc/
rcct nict

l,laatregct 1 (nict op schoot rEt thGG/koffic)
lleetregcl 2 (thcc/koff icpot Hcgzcttcn)

Íilaatreget 3 (uit de ketrken tijdeÍB het koken)
i{aatregcl 4 ( tr.rcifcrg/r.n3tckGrs ncghoudcn)

,,leatregcl 5 (forruisrckje pta.tsen)
llaetregcl ó (ovenruitbeschem:r ptaetscn)

llaatregct 7 (ovendeurbegchcmpr ptaatscn)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00
00
00
00
00
00
00



39. Hoe qroot is volgens u
doordat uw kind:

9

de kans dat uw

heet
groot

u thuis brandwonden oplokind bij

vri j
groot

ni et
9root

geen idee
reet nict

1. een kopjc hctc thcc ovcr
zich heen krijgt?

2. een pan [Et hetè jus over zich heen
krijgt ats u aan hct koken bent?

5. tegen de hetc ovenruit aan kcmt ats
u de oven aan hebt staen?

40. Eerstegraads brandwonden zijn vrij licht, derdegraads zijn de ergste brandwon
die iemand kan oplopen.

l{elke brandwonden denkt u dat uw kind kan oplopen van:

eerstagrrads
brandrcndcn

tlecdegrrlda dcrdegraada gecn idec
brandrcndcn brandrcndcn reet nict

1. een kopjc hetc thee?
2. een pan rnt hetc jus?

3. een hetc Ovcnruit?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

De volgende vrlgen gaan over maatregelen dle u treft om brandwonden vln uw ktnd
voorkomen.

41. Hoe vaak treft u de volgende maatregelen voor uw kind?

atti jdl
vaak

regct -

matlg
scrtls./

nooit

l,laatrcgat I (nict op schoot rËt thec/koff ic)
l,laatret.l 2 (thcc/kof f icpot t cgzettcír)

l,laatregcl 5 (uit dc ker,rkcn ti jdcns het kokcn)
l,laatreget ó ( tr.rcifers/aanstekcrs reghoudcn)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



42.

43.

44.

t0

Heeft u om de kookpitten een
fornuisrekje?

Heeft u een oven in de keuken op
de grond staan of op een hoogte
\vaar uw kind bij kan komen?

Heeft uw oven een ovenruitbescher-
mer of een ruit die niet warm
wordt?

Heeft uw oven een ovendeurbescher-
mer of eeo andore beveiliging waar-
door uw kind hem niet open kan
trokken?

Jr
nee

ja
neo --> u kunt doorgaan
naar vraag 46

ja, een ovenruitbeschermer
ja, een ovenruit die niet warm
wordt
nee! gsen van beide

0
0

0
0

0
0

0

oja
0 nee

45.



ll

U kunt voorkomen dat uw kind door een val ernstige verwondingen oploopt door op uwkind te letten en uw kind voor gevaar te waarschu*en. Daarniast d he; mogeliji om
de volgende maatregelen te treffen:

Maatregel l. Boven en beneden aan de trap(pen) een traohekie plaatsen;
Maatregel 2. Scherpe hoeken en randen in huii afAe*"o met stoothoeken en §!g9.!:.

randen.
Maatregel 3. Op ramen waar een kind uit naar buiten kan vallen raambeveilieers

aanbrengen, waardoor het raam maaÍ een klein stukje open tan
Maatregel 4. In de douchebak of in de badkuip anti-slio materiaal aanbrengen (ook

matjes).

46. Welke van deze vier maatregelen kende u noq nlet of een welke had u noq niet
eerder eedacht? (u kunt hier meerdere rondjei inkleuren)

De volgende vrrgen gaan over vallen.

0l 02 03 04
47 - In hoeverre denkt u dat deze maatregelen helnen om ermtige verwondingen van

uw kind door een val te voorkomen?
hetpt hcLpt ccn hetpt gceír idoa/
vecl bectjc niet r€Gt nict

llaatrcgcl t (bovcn cn bcnedcn ccn traÈckjc) O

Itlastregct 2 (stoothockcn/randcír) 
O

li{a€tregct 3 (raatÈcvcitiEcrs pttttscn) O

lla.trcgct 4 (anti-slip in dorlchc of bad) O

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48. Hoe lastlq vindt u het (zou u het vinden) om deze maatregelen te treffen?

hcct vrij nict gccn idec/
tastlt tettig tactig rpct nict

l,laatregct I (boven en bcncden ccn traphekjc)
llaatregct 2 (stoothocken/rurdcn)

llaatrdrt 3 (ragÉarci Iigorr ptlrtscn)
Haatrcgot 4 (rntl-stlp in dorrcho oí bad)

0

0

0

0

0

0

0

0

00
00
00
00

49. Vindt u het op dezc leeftlld van u\il kind nodlr om deze maatregelen te treffen?

làt
nodig

,lCO, ta
jone

ntQ, ta
ord

írooit
nodlg

Ecclr idcc/
rcat nict

lleatrcgcl 1 (bovcn cn bcncdrn ccn traphckjc)
llaatregct 2 (stoothockcn/randcn)

llaatregcl 3 (raanöevci t igeru ptaatscn)
llsatreEcl 4 (anti-stip in do*hc of bad)

00
00
00
00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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50. Yindt u deze maatregelen duur?
heel
d,rrr

vri j
durn

niet geeír idce/
duJr rect nict

l{aatregcl I (boven en bencden een traphekje)
l,laatregct 2 (stoothocken/randcn)

li{aatregel 3 (raatöevei I igers pteatsen)
l,lsetregct 4 (anti-stip in dor,rchc of bad)

0

0

0

0

0

0

0

0

00
00
00
00

51. Vindt u deze maatregelen leltlk in huis?
hect
tct I jk

vrij niet gecn idec/
tctijk tetijk r.ect nict

faatregcl I (boven cn bcírdcn een traphckjc)
l,laetregct 2 ( stoothockcn/randcn)

l{mtregcl 3 (radvci t igcrs ptaetsen)
llaatregct 4 (anti-stip in dor.rche of bad)

0

0

0

0

00
00
00
00

0

0

0

0

52. Denkt u dat uw partner vindt dat de volgende maatregelen voor uw kind getrof-
fen moeten worden? (Als u geen partner heeft, kunt u doorgaan naar vraag 53).

Ats u geen trap hccft, dan krnt
u maltrrgct t ovcrstaan

llaatrcgcl I (bovcn cír b.ndcn ccn traphckjc)
IaatregGt 2 (stoothoeken/randcn)

llaatregct 3 (raalÈcvci I ígérs plaatsen)
ilaatregcl 6 (anti-stip in dorrchc of bad)

Jtr
zekcr

lk dGnk

hct rct
ik d.nt
h.t nlct

gccn idcc/
rcct nict

nca,
rckcr
niet

0

0

0

0

00
00
00
00

0

0

0

0

0

0

0

0

53. Hoe vaah denkt u dat het u lukt
om steeds het (de) traphekje(s)
dicht te doen?

0 altijd/vaak
0 regelmatig
0 soms/nooit
0 weet niet/geen idee
0 niet van toepassing, ik heb

geen trap(hekjes)

54. Hoe qroot is volgens u de kans dat uw kind in uw hufu:

hcct vrij nict
groot groot groot

gccn idcc/
H.ct niGt

1. van dc trrp y.tt?
2. tcgcn can schcrpc hock can valt?
3. in dc dorchc of het bad vrtt?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



55.
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Hoe ernstiq denkt u dat uw kind eewond kan raken als uw kind:

heet

ernst i g

vri j
ernst íg

nict
ernst í9

gecn idec,/
rcct nict

1. van de trrp vrtt?
2. tegen een scherpe hoek aan vatt?
3. in dc douche of hct bad vaLt?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

De volgende vrsgen 
-8atn over maatregelen die u treft om ernstlge ,"r*oodlogen van

uw klnd door een val te voorkomen.

56.

57.

58.

Hoeveel trappen heeft u in huis?
(dus geen galerijtrappen e.d.)

Heeft u boven Íurn de trap(pen)
een traphekje?

Heeft u beneden aan de trap(pen)
een traphekje?

59. rtat voor soort traphekjes hebt u?

Zijt er in uw huiskamer scherpe
hoeken of randen waaraan uw kind
zich zou kunnen bezeren?

Heeft u in uw huiskamer op scherpe
hoeken of randen stoothoeken en
stootranden geplaatst?

één
twee
drie en meer
geen --> u kunt doorgaan naar

vraag 60

ja, bij één trap
ja, bij twee trappen
ja, bij meer dan t\ilee
trappen
nee

ja, bij één trap
ja, bij twee trappen
ja, bij meer dan twee
trappen
nee

schaarhekjes (vouw)
spijlenhekjes
beide
niet van toepassing, ik
heb geen traphekjes

ja
nee --> u kunt doorgaan naar
vnag 62

ja, op al dic hoeken en
randen
ja, op enkele van dio
hoeken en randen
nee

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0
0

60.

61.
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62. Ileeft u ramen waaruit uw kind naar 0 ja
buitea zou kunaer vallen? 0 nee --> u kunt doorgaan nÍrar

vraag 64

63. Heeft u op die rarren raambevei- 0 ja, op al die ramen
ligers aangebracht? O ja, op enkele van die

ramen
0 nec

64, Heeft u Beo douche of een bad? 0 ja, een douche
0 ja, een bad
0 ja, beide
0 noo --> u kuat doorgaan naar

vraag 66

65. Heeft u in uw douehebak et/of 0 ja, in de douchebak
badkuip anti-slipmateriaal aan- 0 ja, in de badkuipgebracht? 0 ja, io beidc

0 nee
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De volgende vragen gaan oveÍ verstikking.

U kunt verstikking van uw kind voorkomen door op uw kind te letten en uw kind voorgevaar te waarschuwen. Daarnaast is het mogelijk om de volgende maatregelen tetreffen

Maatregel l. Klein soeeleoed dat ingeslikt kan worden buiten bereik van uw kind
houden.

Maatregel 2. Het soeelsoed van uw kind regelmatig controleren op loszittende delen.
Maatregel 3. Plastic zakken en tassen die uw fina-o.,er tret troofà tan trekken buiten

bereik van uw kind houden.
Maatregel 4. Het kind qeen hard snoeosoed geven.

66. Welke van deze vier maatregelen kende u nos nlet of aan welkc had u noq nlet
eerder sedacht? (u kunt hier meerdere rondjes inkleuren)

0r 02 03 04

67. Hoe vaak treft u de volgende maatregelen voor uw kind?

attijd/
vaak

regct -

matig
sm/
nooi t

l{aatregct I (ktcin spcctgocd buitcn bcrcik houdcÍr)
l{aatregcl 2 (spcctgocd coírtroteran)

l{aatrcgct 3 (ptaetlc zakkén/tasscn hritcn bcrcik)
l{aatregcl 4 (gecn hard srrcepgocd)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

De volgende vragen garn over verdrinklng.

U kunt verdrinking van uw kind voorkomen door op uw kind te letten en uw kind voor
gevaar te waarschuwen. Ook kunt u het kind (als het oud genoeg is) op zwemles doen.
Daarnaast is het mogelijk om de volgende maatregelen te treffeu

Maatregel l. rtater in uw tuin of grenzend aao uw tuin afschermen.
Maatregel 2. Bii de qemeente druk uitoefenen om water in de buurt (zoals vijvers,

sloten, kanalen) af te schermen.

68. lVelke van deze tweo maatregelen kendc u noq nlet of aan welke had u noq nlet
eerder qedacht? (u kunt hier meerdere rondjes inkleuren)

0l 02
69.

70.

Heeft u een tuinvijver of grenst
uw tuin aan het water?

Is het n ater in of aan uw tuin zo
afgeschermd (bijvoorbeeld met een
hek) dat uw kind er niet bij kan
komen?

ja
nee --> u kunt doorgaan
oaat vraag 7l

ja, helemaal
ja, gedeeltelijk
nee

0
0

0
0
0
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Is er in de buurt van uw woning
openbaar urater (sloten, sierwater)
dat naar uw mening gevÍutr oplevert
vooÍ uw kind?

Heeft u wel eens (alleen of samen
met anderen) contact opgenomen met
de gemeente om het gevaar van dit
water zo veel mogelijk te beperken?

Zit uw kind wel eens bij u achter
op de fiets?

Heeft u op uw fiets voetsteuntjes
of een kinderzitje?

Heeft u op uw fiets jasbeschermers?

Hecft u om uw zadelveren een
zadelveerbeschermer?

Zet u een deur wel eens een tijdje
open?

Zet u een deur die een tijdje open
moet blijven, ZO vast dat hij
niet onverwachts dicht kan slaan?

Ja
nee --> u kunt vraag 72

overslaan

0
0

oja
0 nee

72.

Dc volgende vragen garn over beknelllng.

U kunt beknelling van uw kind voorkomen door op uw kind te letten en uw kind voor
gevaar te $'aarschuwen. Daarnaast is het mogelijk om de volgende maatregelen te
treffeu

Maatregel l. op de fiets voetsteunties of een kinderzitie gebruiken.
Maatregel 2. Jasbeschermers op utr, fiets bevestigen.
Maatregel 3. De veren aan de onderkant van uw zadel beschermen met een hoesje

(zadelveerbeschermer).
Maatregel 4. Een deur die een tijdje open moet blijven staan vastzetten (bijvoorbeeld

met een deurklem).

73. lVelke van deze vier maatregelen kende u noq nlct of een welkc had u noq nlet
eerder qedacht? (u kunt hier meerdere rondjes inkleuren)

0l 02 03 04

oja
0 nee --> u kunt doorgaan nÍrar

vraag 78

ja
nee --> u kunt doorgaan naar
vraag t0

74.

75.

77.

7E.

76.

oja
0 nec

oja
0 nee

oja
0 nee

79.

0
0

oja
0 nee



t7

De- volgende Yragen gaan over of uw klnd wel eens een ongeval ln de privésfeer heeft
gehad. Ongevallen ln de privésfeer zljn alle ongevallen behalve verkeersàngevellen.

80.

81.

Heeft het kind waarvooÍ u de vra-
genlijst heeft ingevuld wel eens
een ongeval in de privésfeer gehad
rvaarvoor het bij de huisarts en/of
in het ziekenhuis is geweest?

Voor hoeveel ongevallen in de
privésfeer is uw kind tijdens de
laatste 12 maanden bij de huisarts
of in het ziekenhuis geweest?

nee --> u kunt doorgaan naar
vraag 84
ja

geen --> u kunt doorgaan naar
vraag E4
één ongeval
twee ongevallen
drie ongevallen
vier of meer ongevallen

0

0

0
0
0
0

De rolgendG vragctr,gaen over het ongevel of dc ongcvdlen rv.lrvoot uw hlnd tlldenr
dg. laatstc 12 maenden blf de hulsarts en/oÍ ln hct zlctrcnhulr lr gcweest. I)c vragen
zlJn voor mexlmrel drlc ongevallen gesteld. Ats uw klnd voor mecr drn drlc ongevelien
bti de hulsarts of ln het zlekenhuls ls geweest, wllt u dan dlc ongevellen klezen dtc
het laatst gebeurd ziJn?

82. Om wat voor soort ongeval ging het? (per ongeval aangeven)

orpcvrt I orfcvat 2 onecvct 3

1. vattcn vln ccn hoogtc (bijv. van eqr trrp,
stoet of tafct)

2. vatlen van getijk nivcau (bijv. door gtrul.
kctcn cn uítglijd.ír)

3. vcrbranding

4. vcrgiftlging
5. bijnr veretikking
6. bijna vcrdrinking

7. bqttrttlng (bl jv. voct tlrsscn dc sprkcn,
vinger tu!.Gn d. dctlr)

8. botro
9. stckcrÉ voorrcrp (bljv. schear, [pt cn gtas)

10. vall,cnd voorrGrp (bijv. ccn stccn)
tl. hondcbcct
12. andcrc, nsnti jk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.. . ........

00
00
00
00
00
0....... . .. 0
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83. Is uw kind voor dat ongeval (die ongevallen) bij de huisarts of in het ziekenhuis
geweest of bij allebei? (per ongeval aangeven)

ongeval I ongeval 2 ongevat I

1. huisarts
2. ziekenhuis
3. attebei

0

0

0

84. Hoeveel kinderen zijn er in 0 geen --> u kunt doorgaan naar
het gezin naast het kind waar- vraag E7
voor u de vragenlijst heeft
ingevuld? O ....... kind(eren)

(noteer aantal)

85. Wat is de leeftijd van deze kinderen? ......, ......,

86. Heeft één van uw andere kinderen 0 ja
wel eens een ongeval in de privésfeer 0 nee
gehad waarvoor het bij de huisarts of in
het ziekenhuis is geweest?

0

0

0

0

0

0



De volgende vragen gaan over informatle die u wel eens heeft genaO orer oogevallen in
de nrivésfeer.

oja
0 nee

87. Heeft u wel eens informatie
gehad over hoe u een ongeval
in de privésfeer van uw
kind(eren) kunt voorkomen?

Hoe bent u aan die informatie
gekomen?
(u kunt meerdere ant\iloorden geven)

Over welke ongevallen ging het?
(u kunt meerdere antwoorden ge-
ven)

Kent u de Stichting Consument
en Veiligheid?

Heeft u van deze Stichting wel
eens een folder gekregen en/of
gelezen?

--> u kunt doorgaan
naar vraag 90

via de T.Y./radio
via de (wijk)krant
via een folder
via een tijdschrift/boek

via de huisarts
via het consultatiebureau/wijk-
verpleegkundige
via de leidster van het kinder-
centrum
via de kraarnverzorgster

via een vrijwillige vei-
ligheidsvoorlichter
via een andere ouder/familie-
lid/vriend
via een EHBO-cursus
anders, namelijk

verdrinking
verstikking
vergiftiging
verbranding

vallen
beknelling
weet ik niet meer
anders, namelijk

JA
nee --> u kunt doorgaan naar
vnag 92

ja, één folder
ja, meerdere folders
nee

0
0
0
0

0
0

8E.

0

0

0
0

89. 0
0
0
0

0
0
0
0

90.

91.

0
0

0
0
0
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92. Heeft u gehoord van de actie 'Nijmegen 0 ja
staat op veilig'? 0 nee --> u kunt doorgaan naar

vraag 9t

92a. Hoe heeft u gehoord van of gelezen 0 via de veitigheidsmarkt
over deze actie? in cultureeicentrum de(u kunt meerdere antwoorden geven) 'Lindenberg'

0 via affiches
0 via de Suske en \yiske-actie op

Plein 1944
0 via de TY of radio

0 via de (wijk)krant
0 via een brief van dc

kruisvereniging
0 via de onderwijzer(es)
0 via het consultatiebureau/

de wijkverpleegkundige

0 via de leidster van het
kindercentrum

0 via de kraanverzorgster
0 via de huisarts
0 via de schoolarts/-verpleeg-

kundigc

0 via de vrijwilligc veilig-
heidsvoorlichter

0 via het club- of buurthuis
0 via familie/vriend/andere ouder
0 via iemand anders/iets anders,

namelijk

93. Yond u deze actie informatief? 0 heel informatief
0 informatief
0 aiet zo informatief
0 helemaal niet informatief
0 gsen idee/weet niet

94. Heeft u van deze actie het afgelopen 0 heel veel
jaar veel gemerkt? 0 veel

0 niet veel
0 bijna nics
0 geen idee/weet niet

95. Vindt u het belangrijk om deze actie 0 heel belangrijk
ook in een andere stad te doen? 0 belangrijk

0 niet zo belangrijk
0 helemaal niet belangrijk
0 geen idee/weet niet



97.

2l

96. Denkt u dat u door de actie 'Nijmegen
staat op veilig' bewuster bent geworden
van de gevaren voor uw kind in en om
het huis?

Heeft u naar aanleiding van de actio
'Nijmegen stÍult op veilig' meer in uw
huis veranderd om het kindveilig te
maken dan u anders gedaan had?

Bent u of is uw partner telefonisch of
schriftelijk uitgenodigd door een vrij-
willige veiligheidsvoorlichter om mee
te doen aan een voorlichtingsbijeenkomst
over kinderveiligheid?

Bent u of is uw partner op een vooÍ-
lichtingsbijeenkomst van een vVV-er
geweest?

ja
nee/weet niet --> u kunt
doorgaan naar vraag 102

nee --> u kunt doorgaan
naar vraag 102
ja, met één oudor
ja, met meerdere ouders

in mijn straat
bij mij in de buurt
in een andere buurt van
Nijmegen
buiten Nijmegen

0 nee
0 ies meer
0 meer
0 veel moer
0 weet niet

0 nee
0 iets meer
0 meer
0 veel meer
0 weet niet

0
0

98.

nee --> u kunt doorgaan
naar vraag 103
nee, maar ik ga nog -->
u kunt doorgaan naar
vraag 104
ja, ik zelf
ja, mijn partner
ja, mijn partner en ik

lViJ zouden grerg wlllen weten of u ne dc VW-ers blJeenlomst met rndere ouderc hebt
gesproken over hlndervelllgheid en wlc dle ouderc ztJn. (Met andere ouders bedoelen we
niet uw partner, maar wel buren, famillc, vrlendcn, ouders dle je ontmoet blJ de school
enz.) De volgende vragen gaan hlerovcr.

99.

100. Heeft u nadat u op de VYV-ersbijeenkomst
bent geweest (of nadat uw partneÍ is
geweest) nog met andere ouders over
kinderveiligheid gesproken?

l0I. lYaar wonen de ouders of woont de ouder
waarmee u over kinderveiligheid gespro-
ken heeft?
(u kunt meerdere antwoorden geven)

0
0
0

0
0

0
0
0

U kunt doorgaan naar vraag 10{.
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102. De bedoeling van een YYY-ersbijeenkomst is dat een groepje ouders (ongeveer 6)uit dezelfde woonwijk voorlichting krijgt van een andere ouder. Dèze-ouoer is
een vrijwillige veiligheidsvoorlichter (VVY-er) die getraind is in het geven vaD
voorlichting over kinderveiligheid.

Stel dat u benaderd zou worden door
een VYV-er om mee te doen aan zo'n
voorlichtingsbijeenkomst, zou u dan
gaan?

103. Kunt u aangeven waarom u niet naar een
VVV-ersbijeenkomst zou gaan of bent
geweest?
(u kunt meerdere antwoorden geven).

TOT SLOT

104. Hoe moeilijk vond u het om de
vragenlijst in te vullen?

105. Hoc vervelend vond u het om de
vragenlijst in te vullen?

0 nee, ik denk het niet
0 ja, ik denk het wel --> u kunt

doorgran naar vraag 104
0 ik weet het echt niet --> u

kunt doorgaan naar vraag 104

ik heb geen tijd
ik heb geen oppÍur
ik weet al voldoende over
kinderveiligheid

ik vind voorlichting in een
groep niet leuk
ik vind voorlichting door een
folder voldoende
ik vind het niet leuk om voor-
gelicht te urorden door een
getrainde vrijwilliger

ik heb al via andere kanalen
voldoende voorlichting over
kinderveiligheid gekregen (bijv.
consultatiebureau, school,
wijkgebouw enz.)

anders, namelijk

heel moeilijk
vrij moeilijk
niet moeilijk
geen idee/weet niet

heel vervelend
vrij vervelend
niet vervelend
geen idee/weet niet

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
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Als u nog opmerkingen heeft, wilt u de ruimte hieronder dan gebruiken om deze op te
schrijven?

opmerkingen:

\ttlt u zo vrlendelljk- zljn om de lngevuldc vragenllJst lu de bUgevoegdc enveloppc te
doen- Op donderdag 9 maert of vrtJd4 10 mrrt zrl dc rtryenryst b[ u thutr worden
opgeheeld.

Als u vrlgetr heeft over de enquëte, den kunt u derrvoor contact opnemctr met het
NIPG-TNO ln Lelden, mct een ven dc onderzoekcrs:

Mw. drs. E. lVortel (071-178 776)
Mw. drc. I. Stonpedlssel (071-t7t 239)

Hartelijk dank voor uw medewerking!



Aan geadresseerde.

(hs karmcrk:

Afd. sE31
nr.72510534

Xorte NieuwstÍaat 6
Postbus 9105
65(tr HG Niimegen
TeleÍoon: ofl) - ml11

Ooorkiesnr.: 29.2439..

0atum:

poststenpel
Uw briel van:

0nderwerp:

Uw kenmerk

Verstrekklng gegevens t.b.v.
een wetenschappelljk onderzoek.

Ilet zal u relllcbt beLend z1Jn, dat verzoeken ot verrtr€Lltng van
gegeveDa ult het bevoll,tugaregleter van burgers ylD deze stad, alleen
dau door ong rorden lngetllllgd, lndien rlJ durto€ op grond van ret-
tellJLe voorschrltten gehouden zlJn, dan rel vlJ de veretrekLtng daar-
vaa ln bet beleng var de ln3ezetereB acLteu (bUvoorteeld bevoltlngs-
onderzoek longzlekten eD boretLeller).

In endere gevellen, zeker lndlen cooercMe belugen ln hct gedlng
zlJn, zullea vlJ, Julat let het oog op de beacLerrlnt vea de p€raoon-
llJke levengsÍeer, afllJzend op dergellJLe yerzo€Ien betchllkeu.

f,lJ hebben geteend ook een ultzoadertng te roeteu rrlen op Ge! verzoek
ou vergtrelllng yan eeB eantel Dlten en edroasen ten behoeve vt,n €€n
retenscheppeltJk onderzoek, zoal! drt door het luatltuut drt het onder-
zoek lnstelt, 1tr «le blJlege 1a aengegoystr. DrerbU llJn ool u, Daar
en adreg natr voren geloren.

AlDoerel rtJ gelet op het algetene belrng, drt derr-dG 1r tsdlend, d1t
onderzoek grarne ondersteulen, t€EeD rU ggGd ts doo u cr op te rlJzen,
dat ulteraerd geheel asl u vordt overgehtGn, of u rl den ulet lede-
rerL,lng aen dlt onderzoek rlIt geven.

BT'RGEUEESTER EN WETK)I'DEBS VAIT

Bllhln:



Nederlandse organ isatie
voor toegepast
natu u rweten sc h ap pel i j k
onderzoek

Op opdÍachra aan TNO 4n yan tocpasarng do Agomcne
VffiaaÍd€n vooí ondeocksopdÍaciton aan TNO,
zoals g6d6poíBrd bii do furcndbldÍrstsÍscàtbek
*l (b l(am m Koophandol lo '8-Grav6í*t6€€.

Ceachte ouders van

-,...t..-........t

Oatum

2 maart 1989

Ons nummgr

Elv/jh - 9t4/3363

Het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (NIPG/TNO) te Leiden doet een

onderzoek naar de maatregelen die ouders treffen om een ongeval in de privésfeer van hun
kind te voorkomen. Met ongevallen in de privésfeer worden niet verkeersongevallen bedoeld,
maar alle andere ongevallen die in en om het huis gebeuren, op school, op speelplaatsen en
dergelijke.

Ouders kunnen soms een ongeval van hun kind voorkomen door maatregelen te treffen.
Jammer genoeg is hierover weinig bekend. Dit onderzoek is bedoeld om meer inzicht te
krijgen in de maatregelen die ouders treffen en hun mening hierover. Op basis van dit soort
kennis kan het aantal ongevallen bij kleine kinderen in de toekomst flink worden terugge-
bracht.Devragenlijstdiedaarvoorisopgesteldisbedoeldvoorde@van
het kind. Hoewel we ons ervan bewust zijn dat vaders ook betrokken zijn bij de verzorging
van hun kinderen, hebben lve om onderzoekstechnische redenen alleen voor moeders gekozen.

Bij het invullen van de vragenlijst gaat het alleen om het kind dat hierboven is genoemd.

Als u meer kinderen heeft, dan moet u die bij het invullen van de vragenlijst niet meereke-
nen.
De naam van uw kind is in overleg met de Gemeente Nijmegen bij toeval gekozen, zoals u

ook in de bijgevoegde brief van de Gemeente kunt lezen.
U kunt er zeker van zijn dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Heeft u vragen over de invulling van de enquëte, dan kunt u contact opnemen met een van
de beide onderzoekers, Mw.drs. E. Wortel (telefoon 071-178 776) of Mw.drs. I. Stompedissel
(telefoon 071-178 739).

Na invulling van de enquète, kunt u deze in de bijgevoegde enveloppe doen. Deze enveloppe
zal op donderdag 9 maart of vrijdag l0 maart bij u thuis worden opgehaald.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Biilagen
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