
een verzorgingstafel is veilig als de volgende punten in orde zijn:

Er bestaan 2 types van verzorgingstafels:
• een model voor kinderen van 0 tot 12 maanden
• een model voor kinderen van 0 tot 36 maanden

ALGEMENE VEREISTEN
• De markering EN 12221 staat op de verzorgingstafel. Dit betekent dat ze voldoet aan de Europese norm.
• Merknaam en referentie staan duidelijk vermeld op de verzorgingstafel.
• Om ongevallen te voorkomen bij het jonge kind (0 - 3 jaar) zijn bijkomende vereisten opgesteld.

In de onderstaande lijst staan alle aandachtspunten toegelicht voor installatie, afmetingen, eigenschappen en het veiig
gebruik van een verzorgingstafel.
De letters in de lijst verwijzen naar een punt op de tekening waarop je moet letten. Zo kan je onmiddellijk nagaan of je
verzorgingstafel veilig is.



Let op de volgende punten wanneer je een verzorgingstafel aanschaft: OK Niet OK

Het oppervlak kan een gewicht van 50 kg houden.

Bij modellen die je aan de muur bevestigt, worden altijd instructies geleverd.

Zorg dat er ook instructies voor het onderhoud bij de verzorgingstafel zitten.

Dit zijn de correcte afmetingen:
• Verzorgingstafel (0 tot 12 maanden): minstens 38 cm breed en 65 cm lang.
• Verzorgingstafel (0 tot 36 maanden): minstens 55 cm breed en 75 cm lang.

De afstand tussen beweegbare delen is altijd groter dan 1,8 cm of kleiner dan 0,5 cm. (D)

Sommige modellen hebben koorden en snoeren. Die zijn maximaal 22 cm lang. Lussen zijn 
maximaal 36 cm lang.

Kleine gaten en openingen zijn tussen 1,2 en 2,5 cm groot.

Het vergrendelingsmechanisme voldoet aan de volgende voorwaarden:
• Het mechanisme bestaat uit 2 onafhankelijke systemen of het mechanisme is automatisch.
• Het mechanisme kan niet losgemaakt worden wanneer het kind erop ligt.

Let op de volgende zaken wanneer je de verzorgingstafel gebruikt OK Niet OK

De verzorgingstafel is stabiel.

Er is een opstaande wand aan de tafel (of hij kan eraan vastgemaakt worden). (A)

Het hout is vrij van insecten en is niet beschadigd. Het metaal is roestvrij. (B)

De verf is krasvast, gif- en loodvrij. (B)

Scherpe hoeken, randen en punten zijn afgerond of bedekt. (C)

De verzorgingstafel heeft altijd een achterwand of opstaande rand. Heb je een systeem dat je aan
de muur bevestigt, dan biedt de muur bescherming.

De verzorgingstafel kan niet spontaan inklappen wanneer je kind beweegt.

Een verzorgingstafel heeft vier vaste poten of twee vaste en twee met wieltjes.
Als de tafel vier poten met wieltjes heeft, dan moet je er twee kunnen vastzetten.

De verzorgingstafel kan alleen gebruikt worden voor kinderen tot maximaal 15 kg.

Laat je kind nooit alleen op de verzorgingstafel.

Zet de verzorgingstafel niet in de buurt van een warmtebron.

Vergrendel altijd de wielen als je je kind verluiert.

Controleer de temperatuur van het badwater. Vul het bad eerst met koud water en dan pas met
warm water. Meng goed.

Hou toiletspullen en verzorgingsproducten altijd buiten het bereik van kinderen.

Zorg dat je al je materiaal bij de hand hebt voordat je je kind op het verzorgingskussen legt. Hou
je kind altijd vast wanneer je iets neemt.
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VEREISTEN ROND DE EIGENSCHAPPEN EN EEN VEILIG GEBRUIK

VEREISTEN ROND INSTALLATIE EN AFMETINGEN




