Cijfers Kinderveiligheid

Ongevallen bij kinderen van 0 t/m 18 jaar in 2019

Totaaloverzicht ongevallen

500

50% VAN DE GEVALLEN IS
EEN PRIVÉ-ONGEVAL
(+/-250 PER DAG)

Kinderen belanden
per dag op de
Spoedeisende Hulp

ONDER 0-3 JARIGEN GING HET
IN 92% VAN DE GEVALLEN OM
EEN PRIVÉ-ONGEVAL

ONDER 12-18 JARIGEN HEEFT
45% VAN DE SLACHTOFFERS
EEN SPORTBLESSURE

Dat is 1 kind per 3 minuten

84.500

18.700

kinderen lopen
ernstig letsel op
(47% van totaal)

kinderen worden opgenomen in het ziekenhuis
(10% van totaal)

Top 5 ernstige ongevallen
0 t/m 3 jaar

4 t/m 8 jaar

9 t/m 11 jaar

2.000 keer / 17%

4.100 keer / 20%

1.900 keer / 12%

Val van een trap

1.300 keer / 11%

Val van speeltoestel

Veldvoetbal

Val van zitmeubel

Val door sprong van speeltoestel

1.200 keer / 6%

1.700 keer / 11%

1.000 keer / 8%

1.100 keer / 5%

900 keer / 6%

900 keer / 7%

900 keer / 4%
Spaakbeknelling

Val met skeeler/skateboard

800 keer / 6%

900 keer / 4%

800 keer / 5%

Val van speeltoestel

Val uit bed

Verbranding door hete
vloeistof of damp

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs

Val van speeltoestel

900 keer / 6%

Val van fiets

Geraakt door bal

2x zo vaak ernstig letsel na val
van trap dan van fiets bij kinderen
van 0 - 11 jaar

5X

2X

5x zo veel kinderen tussen de 4 - 8
jaar op SEH na val van speeltoestel
dan na ongeval tijdens gymles
De percentages in dit blok zijn berekend op de SEH-bezoeken in verband met ernstig letsel na een verkeers-, sport- of privé-ongeval in 2019.
Tussen enkele ongevalsscenario's zit overlap, optelling van percentages kan tot dubbeltelling leiden.

Valongevallen bij kinderen

82% van de ernstige
letsels bij 0-11 jarigen
komt door een val

De meeste kinderen
vallen van een trap /
meubel / speeltoestel

Wanneer gaat het mis?

Trap
0 t/m 3 jaar

Zitmeubel
0 t/m 3 jaar

Bed
0 t/m 3 jaar

Tijdens trap op- en aflopen
(48%)

Val van bank (48%)
Vooral tijdens stoeien

Val uit ouderlijk bed (22%)

Uit armen van/samen met
ouder/verzorger (10%)

Val van stoel (27%)
Vooral door klimmen

Val uit hoogslaper (7%)

Tijdens spelen bovenaan of
op de trap (8%)

Val van kinderstoel (15%)
Vooral door erin te staan

Van welke
speeltoestellen
vallen kinderen?

Glijbaan 31%
0 t/m 3 jaar

Klimrek 51%
4 t/m 8 jaar

Val uit peuterbed (8%)

Klimrek 39%
9 t/m 11 jaar

De percentages in dit blok zijn berekend op de SEH-bezoeken in een 5-jaarsperiode: 2014-2018

Trampoline 26%
12 t/m 18 jaar

