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HET MOTTO VAN DIT VEILIGHEIDSBOEKJE

GEEN OUDERE LAAT ZICH MEER VERRASSEN !!!!!



Veiligheid voor ouderen in Laak
Dit boekje is een uitgave van:
De belangenvereniging voor ouderen,
de Laakse Lente

Het bestuur van de Laakse Lente wil hierbij haar veiligheidsboekje voor oude-
ren presenteren. Een boekje met belangrijke tips om onder de aandacht te 
brengen dat u door alert te zijn heel veel narigheid kunt voorkomen. Leo Olffers 
is al twintig jaar in Laak met het onderwerp veiligheid bezig en hij wil onder de 
aandacht brengen dat alle ouderen, lid of geen lid van de Laakse Lente, nu ook 
bij het bestuur van de Laakse Lente terecht kunnen als zij zich onveilig voelen.
Gelukkig heeft Leo John Zwennes aan zijn zijde, die met zijn bedrijf Senioren 
Preventie er al vele jaren van alles aan doet om ouderen te laten zien dat je 
met goedkope producten veel narigheid kunt voorkomen.
De Laakse Lente is blij dit boekje te kunnen maken.

Het  belangrijke spreekuur voor ouderen:

Geen mens kan alles weten en geen mens kan alles alleen oplossen.
Daarom zijn wij in 2012, in onze eigen huiskamer aan de Genestetlaan 154, 
een spreekuur voor ouderen gestart. Op de eerste plaats omdat ouderen elkaar 
zo kunnen ontmoeten en zich niet meer eenzaam hoeven te voelen en op de 
tweede plaats zodat ouderen als zij ergens mee zitten dit met ons kunnen be-
spreken en wij hen raad kunnen geven.

De belangrijke veiligheidssticker voor ouderen.

Dankzij ondersteuning van wethouder Karsten Klein die veiligheid voor ouderen 
in onze stad belangrijk vindt, mocht de Laakse Lente al 20.000 veiligheidsstic-
kers laten drukken. Deze veiligheidssticker is al heel belangrijk gebleken. On-
langs kwam een oudere ons bedanken dat dankzij de sticker die men aan de 
binnenkant van de buitendeur moet plakken, zij de buitendeur niet opendeed 
toen er bij haar aangebeld werd en toen zij door de brievenbus keek, bleken er 
drie duistere typen op de portiektrap te staan. Dus als u die veiligheidssticker 
nog niet heeft, haal hem snel af tijdens de huiskamerbijeenkomst.



Helaas leven we in een tijd dat er jammer genoeg een hoop narigheid plaats-
vindt en dat je niet altijd zorgeloos door het leven kunt gaan. Na vijf jaar Laakse 
Lente weten wij intussen hoeveel ouderen soms met grote problemen zitten en 
niet altijd weten met wie zij dit kunnen bespreken en bij wie ze om raad kunnen 
vragen. Ook blijkt dat helaas niet iedereen aangifte doet, bang voor vervelende 
reacties. Daarom brengt de Laakse Lente dit veiligheidsboekje uit en zijn wij blij 
dat John Zwennes ons te hulp schiet met hele belangrijke tips, want als er één 
persoon verstand heeft hoe je je woning met niet al te dure zaken kunt beveili-
gen is hij het wel. Daarom wil het bestuur van de Laakse Lente alle ouderen de 
raad geven om dit veiligheidsboekje van A tot Z door te nemen en vervolgens 
goed op een rijtje te zetten hoe u door alert te zijn veel ellende kunt voorko-
men. Natuurlijk vindt u in dit boekje de veiligheidssticker voor ouderen waarvan 
wij er al 20.000 mochten uitreiken. Heeft u niet echt dringende zaken die u wilt 
melden aan de politie bel dan 0900-8844. Wilt u liever iets anoniem melden, 
bel dan misdaad anoniem: 0800-7000. Wilt u dit liever eerst eens bespreken 
met Leo Olffers maak dan een afspraak op 06-52307313.

Vriendelijke groet, namens het bestuur van de Laakse Lente en John Zwennes

LET OP - LET OP
LET OP - LET OP
LET OP - LET OP

 
DOE ECHT NIET OPEN 

ALS U NIET ZEKER 
WEET WIE ER AANBELT 

OF VOOR DE DEUR 
STAAT!!!!!!!!!!!!!



Veilig in en om het huis
Wanneer u slecht ter been bent, neemt het risico op vallen toe.
Het is verstandig om uw huis zo in te richten dat de kans op vallen zo klein mo-
gelijk blijft. Dit noemt men ook wel valpreventie.

Aanpassingen in huis
• Het is vaak mogelijk om de drempels in het huis te verwijderen of te verlagen.  
 Bij de buitendeur(en) en de badkamer kunnen ze beter blijven zitten.
• Handgrepen in de badkamer en bij het toilet geven extra steun.
• Antislipmateriaal in de badkamer voorkomt uitglijden.
• Zorg voor een goede vloer, die niet te glad is maar ook niet te stroef.

Meubels en inrichting
• Losse kleden en matjes vergroten de kans op uitglijden.
 U kunt ze weghalen of er antislipmateriaal onder bevestigen.

• Over snoeren op de grond kunt u gemakkelijk struikelen. Het is verstandig om  
 ze zo veel mogelijk weg te werken, bijvoorbeeld in speciale kabelgoten of door  
 ze vast te klemmen aan de plinten.

•  Laat zo min mogelijk spullen los in huis rondslingeren. Zorg voor voldoende  
 kasten en/of haken aan de muur waar u dingen aan op kunt hangen.

• Let op de hoogte van kastruimte en haken: probeer te voorkomen dat u een  
 opstapje moet gebruiken om veel gebruikte spullen te kunnen pakken.

• Als u een opstapje nodig heeft, zorg dan voor een stevige huishoudtrap.
 Gebruik liever geen krukje of stoel omdat het risico op vallen dan groot is.

Trap
•  Zorg voor goede verlichting, zodat u de treden goed ziet.

•  Laat geen losse spullen op de trap liggen waar u over kunt struikelen.

•  Ligt er vloerbedekking op de traptreden? Controleer dan of die stevig vast zit.  
 Gebruik eventueel antislipmateriaal onder de vloerbedekking.

•  Als de traptreden glad zijn, kunt u antislipmateriaal gebruiken. De treden moe- 
 ten ook niet te stroef zijn, want dan kunt u struikelen.

• Hang geen dingen in het trapgat, zoals de was. Als u moet bukken of uitwijken 
 kunt u makkelijker vallen.



Veilig de deur open doen

Het openen van bovenraampjes

Voor uw veiligheid is het prettig als u zonder de deur te openen kunt zien wie er 
voor de deur staat als er wordt aangebeld. Is dat bij u nu niet het geval? Er zijn 
diverse aanpassingen mogelijk die het veiliger voor u maken om
de deur te openen voor onbekenden. U kunt ook meer opties tegelijk toepassen, 
voor extra veiligheid in de woning.

• Optie 1: Een spionnetje of raampje in de deur zorgt ervoor dat u kunt zien wie 
er voor de deur staat;

• Optie 2: Met een deurhaak of deurketting kunt u de 
deur op een kier op slot zetten. Zo kunt u eerst door de 
kier zien wie er voor de deur staat, voordat u de deur 
helemaal open doet. De deurhaak of ketting voorkomt 
dat de onbekende de
deur open kan duwen;

• Optie 3: Met cameratoezicht bij de deur, kunt u zien wie er voor de deur staat, 
zonder de deur te openen. Bijvoorbeeld op uw tablet.

Goede buitenverlichting helpt uiteraard om ook in het donker te kunnen zien wie 
er voor uw deur staat.

Met name in oudere woningen hebben de bovenraampjes een belangrijke venti-
latiefunctie. Het is alleen niet erg veilig om deze te openen terwijl u op een trap-
petje op opstapje staat. Er zijn verschillende aanpassingen mogelijk waarmee u 
gemakkelijker uw bovenraampjes kunt openen, zonder dat u gebruik hoeft te 
maken van een opstapje:

• Optie 1: Verlengde raamopeners: een soort stokken die u aan de raamsluiting 
bevestigt. Met behulp van het verlengstuk kunt u de raamsluiting handmatig 
bedienen zonder dat u gebruik hoeft te maken van een opstapje.

• Optie 2: Elektrische raamopeners zijn eenvoudig aan te brengen. Hiermee 
kunt u de bovenraampjes met behulp van een afstandsbediening automatisch 
open en dicht doen.

• Optie 3: Of vervang de bovenraampjes door ventilatieroosters. Dit verkleint de 
kans op inbraken.



Wat kan ik doen tegen
babbeltrucs aan de deur?
De volgende tips kunnen helpen voorkomen dat u het slachtoffer wordt van een 
babbeltruc.

Aangebeld?
Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft aangebeld. Kent u de persoon niet 
en vertrouwt u het niet? Vraag dan eerst wie hij/zij is en wat hij/zij komt doen. 
Vertrouwt u het nog niet? Bel dan 112. Open de voordeur bij woongebouwen met 
een centrale toegang alleen voor uw eigen bezoek. Kijk door het raam, de deur-
spion of gebruik de intercom. Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten, bijvoor-
beeld met een deurketting of kierstandhouder. Of laat een kijkgaatje in uw deur 
maken. Zo kunt u zien wie er voor uw deur staat zonder uw deur open te
doen.

Babbeltrucs en overvallen vinden niet alleen ‘s avonds plaats. Blijf ook overdag 
alert op mensen met
verkeerde bedoelingen.

Opengedaan?
Dieven komen in alle vormen en maten voor en dragen vaak keurige pakken. 
Ook schattig ogende kinderen of moeders met kinderen kunt u niet per definitie 
vertrouwen. Er zijn verhalen bekend van kinderen die vragen of iemand wil mee-
werken aan een werkstuk en er vervolgens vandoor gaan met geld en sieraden. 
U kunt hen vragen terug te komen als u niet meer alleen thuis bent.

In gesprek?
Laat nooit onbekenden uw huis binnen, hoe betrouwbaar of onschuldig ze ook 
ogen. Om aan hun buit te komen maken sommige dieven gebruik van geweld.
Wilt u iets pakken, bijvoorbeeld uw telefoon of geld? Laat mensen dan buiten 
wachten en doe uw deur dicht. Neem nooit uw portemonnee mee naar de deur. 
Het is ook handig om een klein geldbedrag vlakbij de voordeur neer te leggen (in 
de meterkast bijvoorbeeld). Komen onbekenden aan de deur met de vraag of ze 
het alarmnummer mogen bellen? Laat ze dan niet binnen en bel zelf 112.
Laat vreemden geen gebruikmaken van uw toilet, maar verwijs ze naar een 
openbaar toilet.
Wissel geen geld aan de deur.
Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak komen dieven met z’n tweeën.
De ene persoon maakt een praatje met u, terwijl de andere uw huis binnensluipt 
om uw spullen te stelen.



Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent. Soms komt iemand via de 
achterdeur uw huis binnen, terwijl u bij de voordeur staat te praten.

Geld?
Geef nooit uw pinpas en/of pincode af. Een bank of de politie vraagt daar nooit 
naar. Bewaar altijd uw pinpas en pincode apart.
Betaal geen (porto)kosten voor niet door uzelf bestelde pakjes. Er zijn gevallen 
bekend waarbij een nepkoerier mensen vraagt te pinnen via een mobiel pinap-
paraat. Het verkeerde pasje wordt dan teruggegeven en er wordt geld van de 
rekening gestolen.
Er is vaak sprake van buitverwachting. De overvaller verwacht dat er geld, siera-
den of autosleutels in uw woning zijn. Het is daarom belangrijk om over dit soort 
bezittingen met zo weinig mogelijk mensen te praten. Voorkom dat u grote geld-
bedragen thuis bewaart.

Onbetrouwbaar?
Kijk goed naar het uiterlijk van onbekende 
bezoeker(s), noteer dit voor de zekerheid. 
Probeer ook bij vertrek van onbekenden 
het kenteken van een eventueel voertuig 
te zien en te noteren. Twijfelt u achteraf 
over de oprechtheid van een bezoeker, of 
mist u goederen, bel dan 112 (als de da-
der nog in de buurt is), 0900-8844 en doe 
aangifte. Laat spullen staan die door de 
oplichters zijn aangeraakt (bijvoorbeeld 
een peuk of het glas waaruit degene gedronken heeft).
Voelt u direct wantrouwen tegen onbekende bezoekers en/of zijn de daders zijn 
nog in de buurt, bel dan direct de politie via alarmnummer 112.

Geweld?
In sommige gevallen verloopt een babbeltruc in combinatie met bedreiging en/of 
geweld. Zo kan een babbeltruc uitlopen op een woningoverval. Mocht u slachtof-
fer worden van een woningoverval, dan is het verstandig om de overvaller niet 
tegen te werken. Het gaat immers om uw veiligheid. Het is beter om het signale-
ment van de dader(s) in u op te nemen en wanneer de gelegenheid daar is dit 
direct op te schrijven. Een goed signalement kan de politie helpen de dader te 
achterhalen. De politie adviseert ook voor woningovervallen het RAAK-principe: 
Rustig blijven, Aanvaarden, Afgeven van geld of goed en Kijken. Bel zodra het 
kan 112.



Politiebureau Laak
Slachthuislaan 25
2521 SB Den Haag 

0900-8844

Uiteraard belt u voor spoedmeldingen met het telefoon nummer 112. 
Misdaden zoals moord, diefstal en fraude kunt u ook anoniem melden via het 
telefoonnummer 0800-7000. 

Belangrijke tips:

• Als u een boodschap gaat doen of uw huis verlaat om bijvoorbeeld   
 bij een buurvrouw op visite te gaan, sluit dan altijd uw ramen en doe de   
 voordeur op het nachtslot! 
• Let goed op wanneer u net uw eten heeft gekookt of u het gas wel   
 goed heeft uitgedaan. 
• Heeft u geen goede rookmelder in huis geef dit dan door aan John   
 Zwennes die tegen een zeer redelijke prijs een rookmelder bij u wil   
 plaatsen. 
• Gaat u ’s avonds de deur uit, laat dan altijd een lichtje branden zo   
 dat men denkt dat er iemand thuis is. Doe nooit voor een vreemde   
 de voordeur open.
• Woont u in een ouderenflat, let dan altijd op bij het komen en gaan   
 dat de voordeur van de flat in het slot valt.
• Gaat u voor enkele dagen op vakantie of op familiebezoek, meldt dit   
 dan altijd aan een kennis of geef dit door aan de ouderenwerker.    
 Het is gewoon prettig als men weet dat men niet ongerust 
 hoeft te zijn.
• Meldt jongerenoverlast altijd bij het politiebureau zodat 
 de wijkagenten een duidelijk beeld krijgen van de over
 last.
• Gaat u boodschappen doen, zorg dan dat uw portemon- 
 nee en handtas niet voor iedereen zichtbaar in het win-
 kelwagentje liggen. 

Soms heeft een oudere een onbehaaglijk gevoel in haar of zijn contacten met 
bijvoorbeeld de buurvrouw, de thuishulp of de familie of kinderen. Heel verve-
lend maar dan is het een goede zaak als u dit opneemt met de ouderenwerker 
of wijkagent. Schroom dus niet om dit in vertrouwen voor te leggen. In vele ge-
vallen kan het onbehaaglijke gevoel weggenomen worden en soms kan de ou-
derenwerker of wijkagent u waardevolle raad geven. Iedere oudere heeft er 
recht op zich veilig te voelen in haar of zijn eigen woonomgeving en indien alle 
ouderen deze tips serieus nemen dan zijn wij ervan overtuigd dat het gevoel 
van veilig wonen in Laak steeds beter wordt.



 

Gemeente Den Haag, Politie 
en het Bewonersinitiatief 
Veiligheid wensen u een 
� jne zomer toe!



Checklist 

 Iemand geregeld die de brievenbus leegt en de plantjes verzorgt.

 Buren gevraagd om een extra oogje in het zeil te houden.

  Waardevolle spullen goed opgeborgen en geregistreerd 
(www.stopheling.nl).

  Mobiele apparaten beveiligd 
(www.boefproof.nl).

 Batterĳ en rookmelders vervangen.

 Tĳ dschakelaars licht ingeschakeld en getest.

 Alarm ingeschakeld en getest.

 Deuren & ramen gesloten en op slot gedaan.

Ziet of hoort u iets verdachts? 
Aarzel niet en bel altĳ d 112!





SeniorenPreventie is een onderneming die speciaal gericht is op     
mensen met een; 

  
 Lichamelijke beperking 
 Dementie 
 Geestelijke beperking 
 Slechthorend 
 Slechtziend 
 Mensen op leeftijd die nog op zichzelf wonen 
 Mensen met onzekerheid m.b.t. gezondheid 
  
Doormiddel van het uitvinden en installeren van simpele, technische 
apparatuur is het mogelijk het leven van patiënten begrijpelijker, meer 
gestructureerd en minder onzeker maken. 
  

Wij worden dagelijks gebeld door mantelzorgers, case managers,       
instellingen en patiënten met problemen in en om het huis waar men    
tegen aanloopt, wij gaan aan de slag en bijna altijd komen wij met een 
simpel en goedkope oplossing. 


