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Inleiding 

Mijn werkstuk gaat over slijm. Ik heb dit onderwerp gekozen om duidelijk te maken 

hoe gevaarlijk en slecht de nieuwe rage slijm eigenlijk is. Er zijn ook gevolgen zoals: 

buikkrampen, braken, grieperig. Dit zou kunnen gebeuren als je slijm of putty inslikt 

of dus opeet. Er zullen nu vast vragen in je opkomen zoals: wat is er zo slecht aan?, 

waarom kneden we eigenlijk nog in dit spul? Je komt hier van alles te weten.  

 

 



 

 

1. Waarom? 

Waarom is slijm nou zo gevaarlijk? Slijm is gevaarlijk omdat er teveel boor in zit. Ook 

wel borax genoemd eigenlijk heet het natriumtetraboraat. Borax is dus het 

bindmiddel van slijm. De consumentenbond waarschuwt dat 3 van de 10 

kant-en-klare slijmproducten die de bond heeft getest veel boor bevatten. Die stof 

kan irriterend zijn bij het contact van de ogen en huid, inademing en inslikken. Het 

kan krampen, braken en buikkramp veroorzaken. Na het spelen met slijm en putty 

dus goed je handen wassen. De producten die teveel boor bevatten, zijn: putty xxl, 

whoopee putty en glow in the dark putty. Ook zelf slijm maken raadt de bond af! 

1.2 Rage 

Kunnen we er nog wel mee spelen? Ja dat kan nog, maar dan moet je je handen wel 

goed reinigen. Moeten we er nu van uit gaan dat alle rage s slecht zijn? Nee dat 

vooral niet, maar bijvoorbeeld in spullen zoals slijm en squisies wel oppassen! Rage 

s worden steeds slechter maar sommige rage s ook niet: rubiks cube s, spinners en 

dat soort speelgoed is niet slecht en als je je verveelt kun je tuurlijk ook nog 

spelletjes doen. Slijm, squisies en dat soort dingen woorden slechter maar toch 

wordt het nog gebruikt. 

     

 



 

 

2. Van 2 kanten 

Je kan het ook van twee kanten bekijken, want het is niet zo dat als slijm niet meer 

verkocht wordt, dat iedereen blij is. Er zijn ook mensen die het wel goed vinden dat 

er slijm is. Ik maak dit werkstuk natuurlijk niet om speelgoed af te kraken, maar om 

mensen te waarschuwen en te zeggen dat ze wel moeten oppassen. Winkels 

bijvoorbeeld die veel geld verdienen aan speelgoed en dus ook slime zullen niet blij 

zijn dat het is afgekeurd. Er zijn ook mensen die voor hun kids slijm kopen en dat ze 

er zo blij mee zijn maar na een paar dagen er ook weer vanaf zijn dan kan 

bijvoorbeeld zelfgemaakt slijm ook schimmelen. Er zijn ook online webshops zoals, 

aliexpres of andere site s die allemaal goedkoop speelgoed verkoopt bijvoorbeeld 

uit CHINA of JAPAN. Niet dat rage s altijd slecht zijn maar bij deze pas gewoon op! 

   

 



 

 

3.DE OPLOSSING 

Het is zo problemen moet je oplossen in dit geval ook. De oplossing is {dus wat ik 

zou doen} maak gewoon rages zonder gif, vloeistof of ander raar spul maar maak 

gewoon echt speelgoed daar zal de wereld ook beter mee zijn{de kids dan}soms 

kunnen mensen niet inzien wat wel en niet goed of fout is vooral kinderen, 

kinderen zien het gevaar ook niet snel{ik ben zelf toevallig ook een kind}. Wat ik 

wel goed vind is dat ze een soort van zand waar je ook in kan kneden het heet 

kinetic sand er zal vast wel een slechte stof in zitten maar ja, je moet speelgoed 

gewoon niet in je mond doen. Vaak staat er ook wel een leeftijd op. Geef 

bijvoorbeeld geen slijm van een kind van 3, want dan weet je het!  

 

 

3.2. de conclusie 

De conclusie is dus:let goed op waar je kind mee rond loopt{dus 

speelgoed} als je ze een kado bijvoorbeeld geeft een speelgoed kado 

doe het dan goed en laat je kinderen spelen met veilig spul

 

 

 

 


