Veiligheidsmanagement
Goed samenspel tussen gebouw en gedrag van medewerkers, kinderen en ouders
RIE gezondheid
Jaarlijks wordt er een risico-inventarisatie gemaakt voor de veiligheid en gezondheid. Dit document heeft betrekking op de
onderwerpen en mogelijke veiligheidsrisico’s die zijn opgenomen in de veiligheidsmanagementmethode van de Stichting
Consument en Veiligheid. In dit document staan ook de gedragsregels en werkafspraken die de mogelijke fysieke
veiligheidsrisico’s preventief te bestrijden.
Jaarlijks wordt er naar aanleiding van de ingevulde inventarisatie gekeken of de regels en afspraken uit dit document nog
voldoende zijn om de risico’s aanvaardbaar te houden. In een teamoverleg zal dit onderwerp geëvalueerd worden.
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Fysieke veiligheid gebouw
 In het gebouw zorgt een intercomsysteem ervoor dat niemand toegang heeft zonder dat er gebeld wordt (met de
groep) en de deur door een medewerker (op afstand) wordt geopend. De deur is voorzien van een zogenaamde
panieksluiting zodat de deur ook automatisch opent in geval van brand/ontruiming.
e
 Op de begane grond, zijn (met uitzondering van de voordeur) alle deurklinken op 135 cm hoogte. Op de 1 verdieping
geldt dit ook voor bijvoorbeeld de slaapkamers en de kantoordeuren. Deuren zijn voorzien van vingerbeveiliging tot
een hoogte van 160 cm.
 Alle wandcontactdozen zijn zowel kindveilig als op 135 cm hoogte.
 Er is altijd voldoende verlichting ook in geval van nood.
 Er zijn geen radiotoren en/of verwarmingsbuizen. Het gehele pand is voorzien van vloerverwarming.
 Alle kranen die gebruikt (kunnen) worden door kinderen zijn voorzien van een temperatuurbegrenzer. De kranen van
de keukens en wasbakken zijn begrensd op 38°.
 Het gebouw is voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem. Een binnentemperatuur hoger dan 25° is
onwaarschijnlijk. Risico’s zoals hitte en/of oververhitting zijn dan ook zeer onwaarschijnlijk. Het gebalanceerd
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ventilatiesysteem zorgt voor frisse lucht in het gehele gebouw. Op basis van de gemeten CO uitvoer van de
slaapkamers ventileert het systeem alle ruimtes met (voorgekoelde of voorverwarmde) buitenlucht.
 Aan de zuidzijde van het gebouw is een pergola voor zonnewering aangebracht.
 De slaapkamers aan de zuidzijde zijn voorzien van houten zonnewering aan de buitenkant. De zandbak is voorzien van
de schaduwdoek.
 In het gehele gebouw is veiligheidsglas gebruikt wat voldoet aan de NEN norm. (Pakbonnen en certificaten van het glas
zijn gedocumenteerd.)
 Ook de kweekkas is voorzien van veiligheidsglas. (Factuur en certificaat van het glas zijn gedocumenteerd.)
 De trappen in het trappenhuis hebben gesloten treden en zijn voorzien van een extra kinderleuningen (60 cm.). Alle
tredes zijn voorzien van een antislipstrip. De trap is 100 cm. breed zodat een pedagogisch medewerker naast een kind
kan helpen of kan passeren. Het is een trap waarbij de optrede 19 cm. is. Boven is er een extra veiligheidshekje.
e
 De slaapkamerramen op de 1 verdieping zijn voorzien van raamsluitingen. Overigens worden de slaapkamerramen
geblokkeerd door de houten zonnewering aan de buitenkant.






e

Er is veel opbergruimte in het gebouw. Beneden in de technische ruimte en op de 1 verdieping is er een grote
bergruimte.
Voor buggy’s, kinderwagens en autostoelen is er een aparte ruimte in het trappenhuis.
De pvc vloeren zijn nieuw en niet glad. Het schoonmaken en/of onderhouden van de vloer leidt niet tot (tijdelijke)
gladheid.
Op de tuindeuren zijn deurklemmen aangebracht zodat een geopende deur muurvast kan staan.

Fysieke veiligheid inrichting
e
 Laag doorlopende ramen (in de proeftuin en bewegingsruimte op 1 verdieping) zijn voorzien van
bestikkering/belettering.
 Alle bedjes, boxen, aankleedtafels, kinderstoelen e.d. zijn nieuw en goedgekeurd door de Voedsel en Warenautoriteit.
(Facturen en certificaten zijn gedocumenteerd.)
 De groepen worden hetzelfde ingericht waarbij er constante aandacht is voor het vrij houden van de nooduitgang maar
ook voor loop- en beweegruimte.
 Schoonmaakmiddelen e.d. worden hoog opborgen in de technische ruimte.
 Voor de tassen van medewerkers is er een kapstok in één van de kantoorruimten.
 In de slaapkamers wordt geen raamdecoratie gebruikt met koordjes.
 In de slaapkamers staan geen stoelen (waarop kinderen kunnen klimmen).
 In de keukens van de groepsruimtes staan geen losse elektrische apparaten met snoeren.
Fysieke veiligheid buiten
 Toegang tot het gebouw kan verschaft worden een dubbele poort met draaiknoppen (drie knoppen gelijktijdig
indrukken) te gebruiken. De bediening/sluiting van de eerste poort bevindt zich aan de zijde van de wandelboulevard.
 Het kindvriendelijk hekwerk is 120 cm hoog.
 De bestrating sluit zodanig aan op de buitendeuren dat kinderen zo min mogelijk kunnen struikelen (over dorpels) als ze
van binnen naar buiten gaan en visa versa.
 In de buitenruimte zijn geen schommels en/of veerkippen. De hoogte van de glijbaan is beperkt tot 100 cm.
 Aan de voorzijde wordt de ontdektuin ingericht voor ‘rustig’ spel. De achterzijde wordt ingericht voor ‘druk’ spel.
 In de ‘groene’ wand aan de buitenzijde van het gebouw (parkeerterrein) kan niet geklommen worden.
 In de kweekkas is geen aluminium strip waarover kinderen kunnen struikelen. De toegang/schuifdeur van de kas is zo
veilig mogelijk gemaakt. Over de gehele voorzijde van de kweekkas is een ‘barierre’ gemaakt.
Brandveiligheid
 Het gebouw is voorzien van een Brandmeldinstallatie met een automatische doormelding naar de brandweer.
 In iedere slaapkamers is er één dubbel bed met een evacuatiebedje (speciaal voor baby’s).
 Alle tuindeuren (nooduitgangen) worden vrij gehouden.
 Op iedere verdieping, bij de brandhaspel hangt een ontruimingsplan met algemene brandveiligheidsinstructies.
 In samenspraak met ziekenhuis Bernhoven wordt er een ontruimingsprocedure gemaakt.

Gedragsregels en werkafspraken in het kader van veiligheid
Entree en trappenhuis
 Kinderen mogen niet de draaiknoppen (drie knoppen gelijktijdig indrukken) van de poorten gebruiken. De dubbele
poort bij de ingang van het gebouw is bedoeld als een veilige ‘sluis’ voor kinderen. Kinderen worden altijd door een
volwassen begeleid in deze sluis. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat beide poorten gelijktijdig openstaan. Dus
eerst een poort sluiten en dan pas de volgende poort openen.
 Kinderen mogen het intercomsysteem niet zelf bedienen. De entree is een veilige ‘sluis’ voor kinderen. Kinderen
worden altijd door een volwassen begeleid in deze ‘sluis’. Het is niet de bedoeling dat de deur naar het speelplein voor
iemand ((on)bekend) open gehouden wordt. Medewerkers zijn verantwoordelijk voor het (op afstand) openen van de
deur.
 In de entree staan geen buggy’s, wandelwagens, autostoeltjes. Ook letten we er op dat in de entree geen speelgoed
ligt. Dit geldt in het bijzonder voor kleine voorwerpen.
 Buggy’s, wandelwagens en/of autostoeltjes kunnen onder de trappen in het trappenhuis geplaatst worden. Als er geen
ruimte meer is, mag de buggy, wandelwagen of autostoel niet op ander plek gezet worden. Het is uitdrukkelijk de
bedoeling dat een buggy, wandelwagen of autostoeltje aan het einde van de dag meegenomen wordt. Het is erg
belangrijk dat de nooduitgang in het trappenhuis te allen tijde vrij gehouden wordt.
e
 Het veiligheidshekje op de 1 verdieping in het trappenhuis mag alleen door volwassen open gemaakt worden. Het
veiligheidshekje dient ook altijd weer gesloten te worden.
 Kinderen gaan niet zonder toezicht van een volwassen naar boven. We laten kinderen altijd bij de trapleuning lopen.
Algemeen waaronder schoonmaak
 Er is een vergroot risico op vallen en uitglijden bij een natte vloer. In principe wordt de vloer nat gereinigd als de
kinderen slapen/rusten (13.00 - 15.00 uur) of buiten de openingstijden. Als de vloer door een ongelukje of andere
reden nat is, wordt de vloer door degene die dit geconstateerd direct schoon en droog gemaakt.
 Schoonmaakmiddelen horen altijd buiten bereik van de kinderen te staan. Schoonmaakmiddelen worden hoog
opborgen in de technische ruimte. De technische ruimte wordt na ieder gebruik gesloten. Het is belangrijk dat de deur
te allen tijde gesloten is.
 Bij inname van schoonmaakmiddelen direct 112 bellen en het betreffende middel bij de hand houden. In de keuken van
de proeftuin hangt een gifwijzer.
 Er worden geen toiletblokjes gebruikt.
 Er worden geen plastic zakken of tassen bewaard in ruimtes waar kinderen verblijven. Plastic zakken en/of tassen
worden opgeborgen in de technische ruimte.
 Er worden geen punaises gebruikt voor het ophangen van knutselwerkjes. Voor het ophangen van dingen worden
veilige materialen zoals grote magneten gebruikt.
Leefruimte
 We zetten stoelen of tafels niet voor een open raam, zodat de kinderen niet kunnen klimmen en vallen.
 In een box ligt alleen ‘klein’ speelgoed. Er ligt geen speelgoed wat gebruikt kan worden om op te klimmen of op te
staan. Kinderen die kunnen staan spelen niet meer in een box. Het risico dat ze over de rand vallen is te groot. We doen
de box altijd op slot en houden een baby met één hand vast totdat de box dicht is. Pedagogisch medewerkers
controleren elkaar hierop.
 Kijk altijd door het glas in de slaapkamerdeur, voordat je deze opendoet naar de leefruimte toe; er kunnen kinderen
achter de deur spelen.
 Kinderen klimmen onder begeleiding in en uit een kinderstoel. Bekijk goed of een kind goed in de kinderstoel zit. Zit het
tuigje van de wipstoel of kinderstoel goed vast? Bij gebruik van een wipstoel en/of tuigje worden kinderen nooit alleen
gelaten.










We leren kinderen in de groepsruimte niet te rennen. Rennen is heerlijk, maar kan alleen daar waar er ruimte is om
elkaar te ontwijken en waar zo min mogelijk meubilair staat, bijvoorbeeld op het speelplein en buiten.
Kinderen mogen binnen op blote voetjes spelen (vloerverwarming). Om ongevallen te voorkomen is dit beter dan op
sokjes.
We leren kinderen niet te spelen met de deuren.
Binnen wordt er alleen op fietsjes e.d. gereden op het speelplein. Zo is er de minste kans op botsingen.
Er wordt speelgoed aangeboden wat past bij de leeftijd. Bij kleine elementen is voorzichtigheid geboden. Daarom
controleren medewerkers kleine elementen (< 3,5 cm.) regelmatig.
Kinderen spelen in principe in de speelhoeken. Speelgoed waar kinderen niet meer mee spelen wordt opgeruimd. De
doorgang naar de tuindeur (=vluchtdeur) wordt zo vrij mogelijk houden van spelmateriaal. We leren de kinderen aan na
het spelen op te ruimen, voordat er in een andere speelhoek gespeeld gaat worden.
Als we kinderen optillen, maken we ons klein, houden we het kind dicht bij en tillen we het kind op in 1 beweging als
we gaan staan. We tillen het kind nooit op aan de armpjes omdat er een groot risico op letsel.

Vergiftiging, verbranding en verslikking
 Er zijn geen giftige planten. Planten zetten we hoog weg.
 De tassen van medewerkers (met bijvoorbeeld medicijnen) worden niet in de leefruimte bewaard. Mocht een kind
medicatie of iets dergelijks hebben gegeten, bel dan 112 om te vragen wat te doen. In de keuken van de proeftuin
hangt een gifwijzer.
 In principe worden er geen echte kaarsen aangestoken. We gebruiken kaarsjes met LED-verlichting.
 Alleen op kantoor ligt een aansteker of lucifers voor noodgevallen.
 Medewerkers koken water in de proeftuin of pantry bij de kantoren. Het water gaat direct na het koken in een
thermoskan. (Het resterende water in de waterkoker wordt weggegooid.) Medewerkers lopen niet met bekers warme
drank door het gebouw. We drinken geen warme drank als kinderen op schoot zitten. Bekers met warme drank zetten
we niet op de tafel en/of aanrecht in de groepsruimte, maar worden hoog weggezet.
 Medewerkers zijn goed op de hoogte wat een kind op een bepaalde leeftijd of een individueel kind eet. De kinderen
eten nooit zonder toezicht van een pedagogisch medewerker. Tijdens de kinder EHBO wordt het onderwerp verslikking
(bij herhaling) besproken en geoefend.
Slaapruimte
 Er staan geen stoelen in de slaapkamer, zodat de kinderen niet via een stoel in een bed of uit het raam kunnen vallen.
 Als een kind gaat slapen worden kleine speldjes, elastiekjes, oorbelletjes, armbandjes, kettinkjes en dergelijke afgedaan
door de pedagogisch medewerker.
 Kinderen nemen alleen de slaapknuffel en/of speen mee naar de slaapkamer. Er wordt geen speelgoed meegenomen
naar de slaapkamer, omdat het risico groot is dat mensen vallen over het speelgoed.
 De slaapkamer is prikkelarm en opgeruimd. Een slaapkamer wordt uitdrukkelijk niet gebruikt als berging.
 Kijk altijd even door het glas in de slaapkamerdeur, voordat je deze opendoet naar de groepsruimte toe; er kunnen
kinderen achter de deur spelen.
e
 Baby’s slapen altijd in de slaapkamers op de begane grond (niet op het zuiden gelegen). Op de slaapkamers op de 1
verdieping staat altijd een goed werkende babyfoon. De zonnewering op deze slaapkamers wordt altijd gesloten als
kinderen (gaan) slapen. Zie informatie over voorkoming wiegendood.
 De buitenbedjes worden altijd uit de wind en uit de (volle) zon geplaatst. Bij mist, guur weer, storm en/of hitte slapen
kinderen niet buiten. De buitenbedjes worden altijd in het zicht van medewerkers geplaatst (patrijsraampjes voor
(tuin)deur/raam) en altijd op de rem gezet.

Voorkoming wiegendood
Wat is wiegendood?
Wiegendood is het plotseling overlijden van een gezonde baby tijdens de slaap. De meeste sterfgevallen doen zich voor in de
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eerste 12 maanden. Na de 12 levensmaand komt het nauwelijks nog voor. In een aantal gevallen wordt alsnog een lichamelijke
oorzaak gevonden zoals een hartafwijking, een infectie, verstikking of kindermishandeling. Er wordt dan niet gesproken van
wiegendood.
Risicofactoren
Er zijn bepaalde risicofactoren te benoemen, die een rol kunnen spelen bij het plotseling overlijden van zuigelingen:
warmtestuwing, verstikkende dekbedden, vroeggeboorte, buik- en zijligging, onveilige slaapplaats, (passief) roken, verkoudheid,
oververmoeidheid en geneesmiddelgebruik.










We houden voldoende toezicht op kinderen tijdens het slapen:
o We registreren het moment waarop een kind in en uit bed gaat. We contoleren iedere 15 minuten bij slapende
kinderen.
o We houden nieuwkomers/ jonge baby’s extra in het oog.
o Het is niet de bedoeling dat baby’s in een box slapen.
We laten een baby altijd op de rug slapen. Indien een baby op de buik slaapt, is er schriftelijke toestemming van ouders.
We maken het bedje kort op, zodat de voetjes tegen het voeteneind liggen.
o We gebruiken een slaapzak voor alle kinderen jonger dan 2 jaar
o We gebruiken geen kussen, hoofd- en zijwandbeschermers, zeiltjes, tuigjes, koorden (> 22 cm.) of voorwerpen
van zacht plastic in bed
We voorkomen dat een kindje te warm of te koud ligt
o Kinderen slapen in een pyjama of in hun ondergoed en we gebruiken niet meer dan 1 slaapzak of deken.
o Kinderen slapen buiten in speciale slaapzakken (Little Company Combi sleeper) en indien nodig mutsjes
(zonder koord).
o De temperatuur van kinderen controleren we door te voelen aan de voeten, de voeten van een kind moeten
altijd warm zijn.
 Bij transpireren heeft de baby het al gevaarlijk warm.
 Bij koorts controleren we extra en dekken we een kind niet te warm toe.
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o Het gebalanceerd ventilatiesysteem zorgt voor frisse lucht in het gehele gebouw. Op basis van de gemeten CO
uitvoer van de slaapkamers ventileert het systeem alle ruimtes met (voorgekoelde of voorverwarmde)
buitenlucht. De aanbevolen temperatuur in de slaapkamer ligt tussen de 15C en 18C. Iedere slaapkamer is
voorzien van een thermostaat. We nemen maatregelen als deze te hoog of te laag is.
We maken afspraken over inbakeren:
o Inbakeren doen we alleen na schriftelijke toestemming en instructie van ouders.
Daarnaast hebben we de volgende afspraken:
o Nergens binnen het gebouw mag worden gerookt. Ditzelfde geldt voor de buitenruimte.
o We proberen oververmoeidheid van baby’s te voorkomen door regelmaat en vaste gewoonten.
o Voor een fopspeen mag niet meer dan tien centimeter koord worden gebruikt. Een fopspeen mag alleen
zonder koord gebruikt worden tijdens het slapen. Een fopspeen moet dagelijks worden gecontroleerd op
scheurtjes. Het advies is om de drie maanden een nieuwe speen te gebruiken.

Sanitair waaronder aankleedtafel
 Er is een groot risico dat kinderen van de aankleedtafel rollen, omdat kinderen nu eenmaal beweeglijk zijn. Dit is te
voorkomen door gedragsafspraken. Basisafspraak is dat een kind nooit alleen op een aankleedtafel ligt. Verder houden
pedagogisch medewerkers zich aan de volgende instructies:
o Leg alle spullen die je nodig hebt van te voren klaar op de aankleedtafel.
o Als je tijdens het verschonen iets uit een la pakt, houdt je met je ander hand op de buik van het kind contact
met het kind en blijf je voor het kind staan.
o Leidt een beweeglijk kind af, bijvoorbeeld door het kind een speeltje te geven tijdens het verschonen.
 Kinderen lopen onder begeleiding het trapje van de aankleedtafel op en af.
 Kinderen nemen geen (klein) speelgoed mee naar de toiletten.
 Kleine voorwerpen als speldjes en haarelastiekje die voor het slapen worden uitgedaan, worden zorgvuldig
opgeborgen.
 De flacon met schoonmaakspray voor het verschoonkussen staat bij de kraan zodat kinderen er niet bij kunnen.
Verzorgingsproducten worden (na gebruik) in de laden opgeborgen. Bij inname van schoonmaak- of
verzorgingsmiddelen direct 112 bellen en het betreffende middel bij de hand houden. In de keuken van de proeftuin
hangt een gifwijzer.
 Als de vloer nat is geworden, wordt de vloer door degene die dit constateer direct schoon en droog gemaakt.
Keuken
 Als er warm eten wordt gemaakt, gebeurt dit in de keuken in de proeftuin met de (stoom)oven of de inductie
kookplaat. Als we met peuters een activiteit in de keuken doen, zijn we ons bewust van de risico’s wat betreft hitte van
de kookplaat en het voedsel.
 Het opwarmen van (groenten)hapjes gebeurd in de magnetron op de groep. Goed roeren en de temperatuur altijd
controleren.
 Wees voorzichtig met messen. Leg ze dan pas op tafel als er ook een pedagogisch medewerker aan tafel zit en ruim
direct na het eten de tafel af. Messen in de ruimtes waar kinderen kunnen komen moeten in lade die beveiligd is met
ladeslot. Let ook op het schilmesje nadat fruit geschild is. Een vaatwasser met messen dient altijd goed gesloten te zijn.
 Schoonmaakmiddelen staan in de technische ruimte. Middelen die gebruikt worden, worden direct na gebruik
weggezet. Bij inname van schoonmaakmiddelen direct 112 bellen en het betreffende middel bij de hand houden. In de
keuken van de proeftuin hangt een gifwijzer.
 Plastic zakken en/of tassen liggen niet in een groepskeuken.
Bergruimte
 Schoonmaakmiddelen en voedingsmiddelen worden apart van elkaar in een kast/op schappen gezet. In de technische
ruimte staan geen voedingsmiddelen. Schoonmaakmiddelen staan wel, buiten bereik van kinderen, in de technische
ruimte.
 De deur van de technische ruimte wordt altijd gesloten, ook als de wasmachine en/of droger aan staat.
Kantoor
 Kinderen komen niet alleen in één van de kantoren. Als een oudere peuter iets mag halen, gebeurt dit onder
begeleiding of als er iemand in het kantoor aanwezig is.
Omgeving en inrichting
 Kinderen spelen niet in de ontdektuin zonder toezicht. Pedagogische medewerkers verspreiden zich over de
ontdektuin.
 Toegang tot de moestuin is alleen mogelijk na opening van (het slot van) een poort.
 Als de kweekkas bezocht en/of gebruikt wordt, is tenminste één pedagogisch medewerker permanent aanwezig. Een
bezoek aan de kweekkas gebeurd uitsluitend na overleg met en instemming van een andere pedagogische
medewerker. Dit wil zeggen dat er altijd een achterwacht aanwezig is.








Overig





Pedagogisch medewerkers kijken goed of er zwerfvuil aanwezig is voordat de kinderen buiten gaan spelen.
Pedagogisch medewerkers controleren altijd of alle tuinpoorten dicht zijn. De tuinpoort aan de zijde van het
parkeerterrein dient altijd op slot de te zijn.
De kinderen fietsen alleen op de bestrating. Op het gras kunnen kinderen lopen, kruipen etc.
Er is een groot risico dat kinderen verbranden door de zon, daarom zijn er preventieve afspraken gemaakt:
o Ouders wordt gevraagd kinderen ’s morgens in te smeren.
o Ouders wordt gevraagd om een petje plus extra T-shirt met lange mouwen mee te nemen.
o We houden kinderen jonger dan 1 jaar helemaal uit de directe zon. We houden kinderen tussen 12.00 en
15.00 uur zo veel mogelijk uit de zon.
o We stimuleren kinderen om onder het schaduwzeil of onder de zonnewering te spelen.
o Pedagogisch medewerkers smeren de kinderen voor het naar buiten gaan goed in (met tenminste factor 20)
en herhalen dit iedere twee uur als de kinderen in de zon spelen.
Als er bij mooi weer het waterbassin en/of badjes worden gebruikt, is er permanent een medewerker aanwezig. De
medewerker loopt er nooit van weg, omdat een kind zelfs in een klein laagje water zou kunnen verdrinken.

We zijn op de hoogte van het ontruimingsplan en de ontruimingsprocedure.
Tenminste 1 maal per jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden.
Veiligheidsmanagement vormt een essentieel onderwerp in het inwerktraject van nieuwe (pedagogisch) medewerkers.
De oprichter/eigenaar is verantwoordelijk voor de volgende jaarlijkse externe controles: brandblusapparatuur,
brandmeldinstallatie, noodverlichting, speeltoestellen en het gas afvoer kanaal.

Bij constatering van gebreken (zoals bijvoorbeeld trap(leuning), oneffenheid op de vloer, een kapot bed, kapot speelgoed,
(nood)verlichting die niet functioneert of een speeltoestel met splinters) ondernemen we, zonder onnodig uitstel, actie. Bij grote
kans op ernstig letsel wordt direct overlegd met de oprichter/eigenaar. Registratie op het formulier Registratie
onveilige/ongezonde situatie.
We registreren ongevallen en ondernemen, zonder onnodig uitstel, actie. Bij ernstig letsel wordt direct overlegd met de
oprichter/eigenaar. Registratie op het formulier Registratie ongevallen/incidenten.
De registraties Registratie onveilige/ongezonde situaties en/of Registratie ongevallen/incidente worden besproken in het
teamoverleg. Aan de hand van (de evaluatie van) deze registraties worden de gedragsregels en werkafspraken in dit document
verbeterd.

