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Hoe kies ik (goed) speelgoed?


woensdag 22 september 2010 Bron: DS/Oivo/Gezondheid.be/Famiweb.be

Speelgoed is duur, maar ook heel belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Koop dus niet om
het even wat. We geven u alvast enkele tips en suggesties mee.
Goed speelgoed is in de eerste plaats speelgoed waar kinderen zich goed mee voelen. Houd daarom
rekening met hun wensen, en laat hen desnoods zelf iets kiezen of een paar suggesties doen.
Enkele criteria die kunnen helpen bij je keuze:







Is het geschikt voor de leeftijd van het kind?
Is het veilig en duurzaam (zie verder)?
Blijft het boeien na veelvuldig gebruik?
Is het niet te storend voor de omgeving van het kind?
De prijs: denk ook aan verborgen kosten zoals eventuele uitbreidingen, batterijtjes enz...
Is het leerzaam? Leert het kind er bepaalde vaardigheden mee ontwikkelen, zoals logisch
inzicht, strategie, motoriek, samenwerken, onderhandelen...?

Op de website van Famiweb vind je concrete speelgoedtips voor elke leeftijd.
Ben je op zoek naar een goed cadeau, dan kan je je laten inspireren door de jaarlijkse verkiezing
van het ‘Speelgoed van het jaar’, een jaarlijkse prijs voor het beste speelgoed. Nederland heet
trouwens een gelijkaardige verkiezing. Het speelgoed wordt gekozen door een vakjury van
journalisten, inkopers en speelgoeddeskundigen.

Veiligheid
Volgens een recente enquête door de speelgoedketen Dreamland is veiligheid voor 38% van de
kopers het belangrijkste criterium bij de aankoop van nieuw speelgoed.


Voor een deel wordt die veiligheid gegarandeerd door de wetgeving. Zo moet alle speelgoed
in de Europese Unie het CE-label (Conformité Européenne) dragen, een soort verklaring dat
het speelgoed voldoet aan de Europese veiligheidsnormen. Ten laatste begin 2011 gelden in
alle Europese lidstaten trouwens strengere normen, die onder meer beperkingen bevatten op
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het gebruik van allergene geurstoffen en bepaalde chemische stoffen.


Beschouw het CE-label echter niet als een kwaliteitslabel, want dat is het niet. Fabrikanten
zijn bijvoorbeeld niet verplicht om hun speelgoed te laten testen om het CE-label te mogen
gebruiken. Er is ook geen sprake van een systematische controle door de overheid, maar
hoogstens van beperkte steekproeven. Indien er zich een ongeluk voordoet met speelgoed dat
niet getest werd en toch het CE-label draagt, dan kan de fabrikant (of zijn invoerder) wel
aansprakelijk worden gesteld.



Als dat van toepassing is, moet de fabrikant ook vermelden dat het speelgoed niet geschikt is
voor kinderen onder de drie jaar, of dat het alleen met ouderlijk toezicht mag worden
gebruikt.



Meer info en tips, en enkele suggesties per leeftijdscategorie, lees je in dit artikel op
Gezondheid.be

Lees ook:





Speelgoed kan uw kind doof maken
Hoe maak je het zwembad kindveilig?
Speelgoedrichtlijn EU laat Kinder-ei ongemoeid
Europa legt gif in speelgoed aan banden

Duurzaamheid
Duurzaam speelgoed is een duidelijke stijger in de ranglijst van meest gekocht speelgoed. Het gaat
om speeltuig dat gemaakt is van milieuvriendelijke materialen, stevig is en lang mee gaat.
Duurzaam speelgoed kan je in steeds meer grote speelgoedketens vinden, maar een aantal
zelfstandige winkels en webwinkels hebben zich erin gespecialiseerd. Dit zijn er enkele:











Eco-Kids
De Krokodil
Kudzu
Het blokkendoosje
Mama i
Toyz!Enzo
Waldorf Toys
Bodo Wooden Toys
Woody Wood Toys
Aapnootmies

Prijzen
Speelgoed kost veel, heel veel zelfs, als we een recente studie van de verbruikersorganisatie Oivo
moeten geloven. Die berekende dat een Belgisch gezin in 2008 gemiddeld 228 à 327 euro aan
speelgoed uitgaf, naargelang videospelen worden meegerekend of niet.
Ongeveer een derde van dat bedrag gaat naar videospelletjes en een kleine 15% naar peuters- en
kleuterspeelgoed. Daarna volgen tafelspelen, poppen, buitenspelen en andere categorieën.
Ben je op zoek naar speelgoed binnen een bepaald budget? Of wil je de prijzen vergelijken van een
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bepaald stuk speelgoed? Dat kan op de website Vergelijk.be

Tweedehands
De lokale afdelingen van de Gezinsbond organiseren regelmatig beurzen voor tweedehands
speelgoed.
Dit zijn enkele websites waar je tweedehands speelgoed kunt vinden:





eBay
2dehands.be
Zappybaby.be
Kapaza

wdp
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