Veilig in de auto

Bekijk dit nog even

Veel ouders in Nederland doen het goed. De meeste mensen weten dat een
autostoeltje hun kind beschermt bij een ongeluk. Toch blijkt dat veel ouders
niet altijd de juiste stoel voor hun kinderen gebruiken. Ze stappen te snel over
naar het volgende autostoeltje. Omdat ze hun kind al zo groot vinden of omdat
een klein broertje of zusje uit de babyautostoel groeit en ouders dan alvast een
zittingverhoger voor grote broer of zus kopen. Het is beter om zo lang mogelijk
te wachten met de overstap naar het volgende autostoeltje.

De wet

ISOfix

Autostoeltjes en zittingverhogers zijn verplicht
voor kinderen die kleiner zijn dan 1.35 meter.
Zij mogen alleen gebruikmaken van een
autostoel/zittingverhoger die is voorzien van
een goedkeuringsmerk. In de loop van 2013
wordt de wetgeving aangepast. Dit heeft geen
gevolgen voor de huidige autostoeltjes.

In veel auto’s zijn ISOfix-bevestigingspunten
aanwezig, deze kunnen gebruikt worden in
combinatie met ISOfix stoeltjes. Het grote
voordeel van deze bevestiging is dat de
autogordel niet meer gebruikt wordt voor de
bevestiging van het stoeltje zodat het stoeltje
direct vast zit aan de carrosserie van de auto.
Maar let hierbij goed op: zorg bij ISOfix altijd
voor het derde bevestigingspunt. Dat kan een
poot zijn die voor de stoel op de grond leunt
of een band over de rugleuning naar achteren.
Zonder gebruik te maken van dit derde punt is
een ISOfix-stoeltje niet veilig.

Achteruitrijden

Wanneer overstappen?
Het is belangrijk dat je kind een autostoel heeft die past bij zijn lengte en
gewicht. Hieronder geven we aan waar je op moet letten bij een overstap naar
een volgende autostoel.
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babyautostoel --> kinderautostoel
Een babyautostoel biedt meer veiligheid dan een kinderautostoel. Daarom
is het verstandig om zo lang mogelijk te wachten met de overstap naar
een volgende stoel. Je stapt pas over als je baby 13 kilo is of te groot
voor de babyautostoel (de oortjes steken dan boven de rand uit). Je kindje
is dan 12-18 maanden oud.

kinderautostoel --> zittingverhoger met rugleuning
Een kinderstoel biedt door zijn 5-puntsgordel meer veiligheid dan een
zittingverhoger. Je stapt pas over als je kind 18 kilo is of te groot voor
de kinderautostoel (het hoofd steekt dan boven de rand uit). Je kind is
dan ruim 4 jaar.

Wist je trouwens dat achteruitrijden het
allerveiligst is voor baby’s en peuters? Bij
een frontale botsing wordt je kind met zijn
ruggetje en hoofd in het stoeltje gedrukt.
Dat biedt veel bescherming.
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Bij twijfel: vraag hulp
Twijfel je of je autostoeltje wel goed is
bevestigd of waar de autogordel moet lopen?
Lees de handleiding nog eens goed door
of laat je voorlichten door een deskundige,
bijvoorbeeld bij de winkel waar je de
autostoel gekocht hebt.

ECE-label
Volgens de wet moet een
autostoeltje goedgekeurd zijn
volgens de veiligheidseisen van
de Europese norm: ECE 44/04
of ECE 44/03. Dit is te zien aan
het goedkeuringslabel (meestal
oranje) op de autostoel. De
verschillende nummers en
codes op het label geven aan
wat voor stoel het is.

Meer informatie?
Je vindt alle informatie
uit deze brochure ook op
www.veiligheid.nl/indeauto. Daar
lees je bovendien meer over de wetgeving
rondom veilig vervoer van kinderen en je
kunt je opgeven voor een Autostoeltje Alert.
Zo ben je als eerste op de hoogte van
de nieuwe ontwikkelingen. Als je meer
hulp wilt bij de keuze van de juiste
autostoel, vind je een handige
keuzewijzer op

www.veiligheid.nl/
indeauto

zittingverhoger --> autogordel
Een zittingverhoger zorgt ervoor dat de schuine gordel over de schouder van
je kind loopt en niet in de nek. Hij zorgt er ook voor dat de heupgordel op de
goede plek zit. Je stapt pas over als je kind zittend met de billen tegen de
rugleuning de knieën goed kan buigen over de zitting van de stoel of bank. Je
kind is dan in de meeste gevallen iets groter dan 1,35 meter en ongeveer 8 jaar.
Deze folder is een uitgave van VeiligheidNL en is tot
stand gekomen in samenwerking met het ministerie
van Infrastructuur en Milieu.

VeiligheidNL aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor
eventuele onjuistheden. Overname van tekst is toegestaan,
mits met de juiste bronvermelding. Uitgave januari 2013.
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Met een babyautostoeltje kun je je
kind vanaf de geboorte tot 13 kilo
vervoeren. In de praktijk is dat totdat
je kind ongeveer anderhalf jaar is. Deze
‘groep 0+’ stoeltjes plaats je altijd
achterstevoren in de auto. Vervoer
kinderen tot één jaar (liever nog: tot 18
maanden) in elk geval tegen de rijrichting
in. Zolang je baby nog in het autostoeltje
past, is dit de meest veilige manier om
je kind te vervoeren. Het is niet erg als
de beentjes over de rand heen steken.
Een baby/peuter is pas te groot voor
het autostoeltje als de bovenkant van
de oren boven de rugleuning uit komt
of als het kind meer dan 13 kilo weegt.
Pas dan is het tijd om over te stappen
naar het volgende autostoeltje.

Check of de heupgordel goed door de geleiders
loopt. Let op: de babyautostoel is onveilig als
deze alleen met de heupgordel vastzit.

13-18 kilo
Een kinderautostoeltje is bedoeld voor
kinderen van 13 tot 18 kilo, ongeveer
van één tot vier jaar. Deze ‘groep 1’
stoeltjes bevestig je op de autostoel
of bank. Je kind wordt in de autostoel
met een 5-puntsgordel vastgemaakt en
kijkt met de rijrichting mee. Maar het is
veiliger om je kind tegen de rijrichting
in te vervoeren. Dit kan in speciale
modellen. Een kinderautostoel biedt door
zijn 5-puntsgordel veel meer veiligheid
dan een zittingverhoger. Daarbij is het
wel van belang dat je je kind op de
juiste manier vastzet. Pas bij 18 kilo,
gemiddeld ruim 4 jaar, is een kind te
groot voor een kinderautostoel en is
het tijd om over te stappen naar een
zittingverhoger.

Check of de
diagonale gordel
goed achter
de haak zit.

Trek de
autogordel
goed strak.

Kinderautostoel

De schouder
gordels zitten
goed vast.

Lange of
grote kinderen
kun je in een
combinatie 0/1 stoel
vervoeren. Gebruik
deze zo lang mogelijk
tegen de rijrichting in.

Trek de
autogordel
goed strak.

Plaats het
stoeltje altijd
tegen de rij
richting in

Zet
altijd de
frontale airbag
uit op de plaats waar
een stoeltje tegen
de rijrichting
in staat.

Voorkom
dat je kind uit
de gordels
klimt.

Trek bij iedere rit de
gordels strak. De gordeltjes
mogen niet gedraaid zitten.

Kijk op het stoeltje
waar de autogordel
moet lopen.

Een zittingverhoger is er voor
kinderen vanaf 18 kilo. De meeste
zittingverhogers worden niet aan de
autostoel bevestigd. Sommige maken
gebruik van de ISOfix-punten. In beide
gevallen maakt je kind gebruik van de
autogordel. Doordat je kind met dit zitje
hoger komt te zitten, loopt de schuine
gordel niet in de nek, maar over de
schouder. Ook loopt de heupgordel
hierdoor netjes over de heupen en niet
over de buik. Er zijn zittingverhogers
met en zonder rugleuning te koop. Kies
er liever eentje mét rugleuning: deze
biedt bescherming bij een zijwaartse
aanrijding en de autogordel kan beter
over het sleutelbeen van je kind geleid
worden.

Het diagonale deel van
de gordel hoort over de
borst en het sleutelbeen
van je kind te lopen.

Neem je
kind mee en
test samen de
zittingverhoger
in de auto.

De heupgordel hoort
over de heupen en niet
over de buik te lopen.

Kijk goed of je
kind met gebogen
knieën kan zitten,
anders kan je kind
onderuit hangen
en onder de gordel
uitglijden tijdens
een ongeval.

De gordel moet onder/voor de
haken van de zittingverhoger lopen.

Gordel
Zet het bevestigingspunt van
autogordels bij kinderen in
de laagste stand.

Groter dan 1,35 meter
Kinderen langer dan 1,35 meter maken
gebruik van de gewone autogordels. De
meeste kinderen zijn dan ongeveer acht
of negen jaar oud. Let goed op, want
in de meeste auto’s past een kind van
1,35 meter nog niet goed in de gewone
gordels. De zitting is vaak te diep om
de knieën goed te buigen en het is
belangrijk dat de gordel goed over de
heupen en het sleutelbeen loopt. Je kunt
meten of je kind lang genoeg is door het
kind op de stoel te laten zitten met de
gordel om.

De schoudergordel loopt
over het midden van het
sleutelbeen en midden
van het borstbeen.
De heupgordel
loopt strak over
de bovenbenen
of de heup en
niet over de
buik.
De knieën kunnen
goed buigen over
de zitting, terwijl
de billen tegen de
rugleuning zitten.

Als de
gordel niet
goed zit, maak
dan nog gebruik van
een zittingverhoger,
eventueel zonder
de rugleuning.

Laat het
diagonale
deel van de gordel
nooit achter de rug
langs lopen, dit is
verboden en
onveilig.

