
“EEn woningbrand 
ovErkomt mij niEt”

Dat denkt u… Toch krijgt de brandweer jaarlijks 

duizenden meldingen van brand in een woning. 

Soms is er alleen materiële schade. Helaas vallen er 

ieder jaar honderden gewonden en tientallen dode-

lijke slachtoffers. Gelukkig kunt u zelf veel doen om 

uw huis brandveiliger te maken of als er toch brand 

uitbreekt, de gevolgen ervan te beperken. U kunt er 

uw leven en dat van uw huisgenoten mee redden.

Brandveiligheidstips

Vlam in de pan
laat pannen niet op het vuur of op de kookplaat staan als u 
weggaat. Blus een vlam in de pan met een blusdeken of schuif 
de deksel op de pan. Blus nooit met water. schakel het fornuis en 
de afzuigkap uit en laat de pan ruim 30 minuten staan om af te 
koelen. Maak het filter van de afzuigkap regelmatig schoon, vet 
kan vlam vatten.

Stekkerdozen
sluit grote stroomverbruikers rechtstreeks aan op het stopcontact. 
sluit geen stekkerdozen op stekkerdozen aan. Overbelaste stek-
kerdozen kunnen brand veroorzaken. Controleer losse snoeren 
regelmatig op beschadigingen. leg ze niet onder een tapijt of 
mat. rol kabelhaspels helemaal uit voordat u ze gebruikt.

Meterkast
door kortsluiting kan brand ontstaan in de meterkast. houd de 
meterkast daarom vrij van brandbare materialen. Zorg ervoor dat 
u weet waar de aardlekschakelaar zit. 

Sigaretten
rook niet in bed. Controleer of sigaretten helemaal uit zijn voor-
dat u ze weggooit.

Lucifers en aanstekers
Bewaar lucifers en aanstekers buiten bereik van uw kleinkinderen.

Koolmonoxidevergiftiging
ventileer regelmatig door frisse lucht binnen te laten. laat 
cv-ketel, kachel en geiser jaarlijks controleren. plaats een 
koolmonoxidemelder en test deze maandelijks. 

Een veilige schoorsteen
laat uw schoorsteen minstens één keer per jaar vegen.

Wasdroger
de wasdroger staat met stip op 1 van elektrische apparaten die 
brand veroorzaken. Ze bevatten een filter om stof en pluizen op 
te vangen. door de combinatie van dat stof en een hoge tempe-
ratuur kan brand ontstaan. Maak het filter van uw wasdroger na 
iedere droogbeurt schoon. 

Elektrische deken
elektrische dekens kunnen door kortsluiting of oververhitting 
brand veroorzaken. gebruik ze daarom op de juiste manier. als u 
de deken niet gebruikt, berg deze dan opgerold op. vouwen kan 
de bedrading beschadigen. 

Tv 
Zet een televisie met een beeldbuis (met zo’n uitstekende achterzij-
de) uit als u gaat slapen of het huis verlaat. deze televisies trekken 
stof aan en worden van binnen zo warm dat het stof in de televisies 
kan ontbranden. Flatscreens produceren veel minder warmte en 
trekken ook veel minder stof aan. als uw flatscreentelevisie alleen in 
de standby kan, is de kans gering dat hierdoor brand ontstaat.

Gebruik van kaarsen
Zorg dat uw kaarsenstandaards niet brandbaar zijn. houd 
brandbare materialen uit de buurt van kaarsen en waxinelichtjes. 
gebruik stevige standaards en een onbrandbare ondergrond voor 
waxinelichtjes. plaats deze niet te dicht bij elkaar of op de hoek 
van een tafel.

Verlichting
halogeenspotjes en gloeilampen worden erg heet. plaats ze niet 
in de buurt van gordijnen en meubels. houd altijd voldoende 
ruimte tussen brandbare materialen en lampen. 

Medicinale zuurstof
het kan zijn dat u in verband met uw gezondheid extra zuurstof 
gebruikt. volg dan de veiligheidsmaatregelen die uw zuurstofleve-
rancier aangeeft voor uw situatie. veel leveranciers van medicinale 
zuurstof leveren speciale stickers. plak deze op of bij de voordeur 
om hulpverleners op de aanwezigheid van zuurstof te attenderen.

maak EEn vluchtplan En oEfEn!
•	 Samen	overleven	moet	u	plannen.	Denk	na	over	

meerdere	vluchtroutes.	Zorg	dat	iedereen	ze	kent.
•	 Een	vluchtroute	is	vrij	van	hindernissen	zoals	

planten,	schoenen,	tassen,	etc.
•	 Bij	brand	moet	iedereen	zo	snel	mogelijk	naar	

buiten.	Let	op	dat	deuren	snel	te	openen	zijn,	
houd	sleutels	ook	’s	nachts	binnen	handbereik.

•	 Spreek	vooraf	af	wie	er	voor	welk	huisdier	zorgt	en	
wie	welk	kleinkind	meeneemt,	als	die	bij	u	logeren.

•	 Maak	afspraken	met	de	buren	en	programmeer	
hun	telefoonnummers	in	uw	mobiele	telefoon.	
Houd	die	telefoon	ook	’s	nachts	binnen	handbereik.

Belangrijk tijdens het vluchten
•	 Adem	zo	min	mogelijk	rook	in.	Moet	u	door	

een	met	rook	gevulde	ruimte?	Probeer	zo	laag	
mogelijk	te	blijven.

•	 Sluit	ramen	en	deuren	achter	u.
•	 Vlucht	bij	voorkeur	altijd	naar	beneden.
•	 Als	vluchten	niet	meer	kan:	ga	naar	een	

kamer	aan	de	straatzijde	en	roep	om	hulp.	
Sluit	de	deur	van	de	kamer	waarin	u	zich	
bevindt.	Dicht	kieren	met	natte	doeken,	u	
houdt	zo	de	giftige	rook	zo	veel	mogelijk	
tegen.

•	 Ga	nooit	het	brandende	huis	weer	in;	u	
brengt	uzelf	en	anderen	in	levensgevaar.

En dan is Er inEEns toch brand…
Een	brand	ontwikkelt	zich	sneller	dan	u	denkt.	U	
heeft	maar	drie	minuten	om	uw	woning	veilig	te	
verlaten.	Tot	de	brandweer	er	is,	bent	u	op	uzelf	
aangewezen.	Zorg	daarom	dat	u	weet	wat	u	moet	
doen	bij	brand.

Wat te doen?
•	 Blijf	kalm.
•	 Waarschuw	huisgenoten.
•	 Verlaat	de	woning	via	de	kortste	weg.
•	 Ga	naar	de	afgesproken	verzamelplaats	en	con-

troleer	of	iedereen	buiten	is.
•	 Bel	112	en	vertel	de	brandweer	uw	naam,	adres	

en	huisnummer.
•	 Wacht	op	de	komst	van	de	brandweer	en	meld	

eventuele	bijzonderheden.
•	 Ga	nooit	een	brandend	huis	weer	in.

plaats rookmEldErs
•	 Wist	u	dat	u	niets	ruikt	als	u	slaapt?	U	wordt	dus	

niet	wakker	van	rook!	Bijna	alle	brandslachtoffers	
komen	om	door	verstikking.

•	 U	wordt	wél	wakker	van	een	hard	alarmsignaal:	
plaats	rookmelders,	dan	hebt	u	voldoende	tijd	om	
het	huis	te	verlaten.

•	 Plaats	een	rookmelder	tegen	het	plafond,	in	de	
gang	waar	de	meeste	slaapkamers	op	uitkomen.	

•	 Heeft	uw	woning	meerdere	verdiepingen?	Plaats	
een	rookmelder	op	elke	verdieping.	

•	 Controleer	eens	per	maand	of	de	rookmelder	nog	
werkt.

•	 Er	bestaan	ook	rookmelders	die	u	aan	elkaar	kunt	
koppelen,	bijvoorbeeld	aan	de	rookmelder	van	
uw	buren.

•	 Voor	slechthorenden	bestaan	er	speciale	rookmel-
ders,	die	werken	met	een	trilsignaal	en	een	felle	
lichtflits.

•	 Rookmelders	met	een	ingebouwde	lithiumbatterij	
hebben	een	levensduur	van	minstens	10	jaar.

•	 Kunt	u	de	rookmelder	niet	zelf	bevestigen?	Meld	
u	dan	aan	bij	het	rookmelderteam	van	de	brand-
wondenstichting	op	nummer	0251-27	55	90	of	via	
de	website rookmelderteam.brandwonden.nl/
hoewerkthet
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