
Voorlichting
in het kader van

Brandveilig
Leven

Brand is geen grap: http://www.youtube.com/watch?v=l9CQrfEhspY



Programma

I. De brandweer

II. Brandveilig Leven

III. De praktijk: het woningbezoek

1. Advies geven

2. Plaatsen rookmelders 
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2. Plaatsen rookmelders 

3. Vluchtplan

4. Afscheid nemen

IV. Voorbeelden uit de praktijk

V. Vragen en afsluiting



De Brandweer



Taken van de brandweer
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Brandweer Amsterdam-Amstelland
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Brandveilig
Leven



Brandveilig Leven

Van bestrijden naar voorkomen:

Minder branden, slachtoffers en schade

Activiteiten:

 Woningbezoeken

 Landelijke campagne BVL
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 Landelijke campagne BVL

 Acties gericht op 

risicogroepen

 Voorlichting op school

 Voorlichting na brand



Wat is brand en hoe ontstaat het?
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Gevaren van brand en rook

 Brand veroorzaakt rook

 Een woning kan binnen één minuut vol rook staan

 Rook belemmert zicht (gevaar om ingesloten te raken)

 Rook kan leiden tot verstikking 

9Rook doodt: http://youtu.be/HHVcrBzdbUk



Snellere branduitbreiding
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Van vlam naar uitslaande brand in 3 minuten: 
http://www.youtube.com/watch?v=XhvBjyn0usE&list=UUdIX8qDTwoeSPjbVsrzThWQ



11Verschil in branduitbreiding vroeger en nu: http://www.youtube.com/watch?v=EFHjczbSRCo&list=UUdIX8qDTwoeSPjbVsrzThWQ



Cijfers over brand

In Nederland vinden jaarlijks gemiddeld 6000 woningbranden 

plaats. Dat zijn 15 woningbranden per dag!

 Hoeveel doden vielen er in 2013 door een woningbrand?   

40 – 50 doden

 Hoeveel gewonden in 2013 door een woningbrand?   

600 gewonden + niet geregistreerde gewonden
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600 gewonden + niet geregistreerde gewonden

 Wat is de gemiddelde schade na een woningbrand?   

€20.000 – €30.000

 Wat zijn de belangrijkste oorzaken van woningbrand?

Kortsluiting; vlam in de pan; roken; kaarsen



Daarom: Brandveilig Wonen!

Voorkomen en beperken van brand door bewoners 

bewust te maken van:

 Brandrisico’s en het voorkomen van brand

 Belang van vroege alarmering en plaatsen van rookmelders

 Belang van tijdig vluchten via een begaanbare vluchtweg
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De praktijk:
het woningbezoek
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1. Aanbellen en binnenkomen
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Aanbellen algemeen: http://www.youtube.com/watch?v=U2rPxjoGlHI

Aanbellen fout: http://www.youtube.com/watch?v=OKcob1289l8

Aanbellen goed: http://www.youtube.com/watch?v=TL7AlDr2FfM



2. Advies geven over brandrisico’s

Onderwerpen:

Kennis van bewoner(s) over 

brandveiligheid
“Weet u hoeveel tijd u heeft om te vluchten als er 

brand in uw woning is?”

Electra en apparatuur
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Electra en apparatuur
“Wordt de elektriciteit in de woning veilig gebruikt?”

Koken
“Weet u wat u moet doen bij vlam in de pan?”

Wonen in het algemeen
“Wordt er in de woning gerookt?”



Vlam in de pan
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Hoe doof ik het vuur: http://www.youtube.com/watch?v=w3PCpcmMfyw&feature=c4overview&list=UUdIX8qDTwoeSPjbVsrzThWQ

Vlam in de pan intro: http://www.youtube.com/watch?v=sByxcz0eOCM

Vlam in de pan advies: http://www.youtube.com/watch?v=2Lk8pZDKn1g



3. Plaatsen van een rookmelder

 Zo hoog mogelijk aan het plafond, maar wel 

bereikbaar

 30 cm. afstand van de zijmuren (niet in een hoek)

 In de vluchtroute vanuit verste (slaap)kamer 

 Op elke verdieping ten minste één rookmelder

 Houd afstand van lampen, ventilatieroosters, badkamer en keuken
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 Houd afstand van lampen, ventilatieroosters, badkamer en keuken

 Vraag om toestemming voor het plaatsen van een rookmelder

 Activeer de rookmelder en controleer of deze werkt (testknop)

Rookmelder ophangen moeilijk? http://www.youtube.com/watch?v=oAPMf_yote8



Voorbeeld locatie rookmelders

Flat 

Portiekwoning 

Tussenwoning
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Tussenwoning



Plaatsen rookmelder

20Rookmelder ophangen: http://www.youtube.com/watch?v=9kSncQaSpII

Rookmelder ophangen moeilijk? http://www.youtube.com/watch?v=oAPMf_yote8



4. Het vluchtplan

Rook verandert een huis in een doolhof; snel vluchten is van 

levensbelang.

Daarom: zorg voor een vluchtplan!

Bespreek snelste en veiligste vluchtroute

 Bedenk een tweede (alternatieve) route
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 Bedenk een tweede (alternatieve) route

 Houd de vluchtwegen vrij van obstakels

 Spreek een vaste plek voor huissleutels af

 Spreek af wie kinderen/huisgenoten in veiligheid brengt

 Bepaal een ontmoetingsplaats buiten

 Oefen met het hele gezin



Advies vluchtplan
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Vluchtplan intro: http://www.youtube.com/watch?v=ozZvuioJbIQ

Vluchtplan advies: http://www.youtube.com/watch?v=z_lk6B3zYb8



5. Afscheid nemen
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Afscheid nemen fout: http://www.youtube.com/watch?v=Rp5fbtkUTcY

Afscheid nemen goed: http://www.youtube.com/watch?v=9XfzPUCv1Vw



Wat komt u misschien ook tegen?
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Voorbeelden



Casus 1

 Fiets in de smalle gang/entrée

 2 bewoners die beiden roken

 1 werkende rookmelder in de keuken

 Pannenlappen direct boven fornuis

 Frituren graag op gas (‘vetpan’)

 Magnetron en waterkoker aangesloten 
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Legenda
1. Woonkamer 4. Badkamer
2. Slaapkamer 5. Gang
3. Toilet 6. Keuken

 Magnetron en waterkoker aangesloten 

op stekkerdoos

 TV met dikke beeldbuis

 Gaskachel met daarop een stapel 

kranten en tijdschriften



Casus 1: uitleg

Situatie Tips

Fiets in de smalle gang/ entree •Vluchtweg vrij

•Vluchtplan opstellen en oefenen

2 bewoners die beiden roken Niet roken in bed of indutten met 
sigaret op bank

1 werkende rookmelder in de keuken Rookmelder in gang plaatsen

Pannenlappen direct boven fornuis Brandveiligheid keuken bespreken: 
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Pannenlappen direct boven fornuis
Frituren graag op gas (‘vetpan’)

Brandveiligheid keuken bespreken: 
Geen brandbare materialen bij fornuis, 
voorlichting doven vlam in de pan

Magnetron en waterkoker aangesloten 
op stekkerdoos.

Bespreken gevaar overbelasting 
stekkerdoos

TV met dikke beeldbuis TV stofvrij, helemaal uit (niet stand-by)

Gaskachel met daarop een stapel 
kranten en tijdschriften

Geen brandbaar materiaal op/nabij 
gaskachel



Casus 2
 Flat met centrale verwarming

 Hoge stapels kranten in entree

 Moeder met 3 kinderen (2, 6, 13 jaar)

 Geen rookmelders 

 Geen blusdeken 

 Niet rokend

 Lucifers op slaapkamer 6-jarige

28

Legenda
1. Woonkamer 4. Badkamer
2. Slaapkamer 5. Gang
3. Toilet 6. Keuken


 Keuken goed opgeruimd, geen 

brandbare materialen bij fornuis

 Kaarsen o.a. op vensterbank onder 

gordijnen

 Wasdroger vol pluizen

 Elektrische deken



Casus 2: uitleg

Situatie Tips

Moeder met 3 kinderen (2, 6, 13 jaar)

Hoge stapels kranten in entree

•Vluchtweg vrij

•Vluchtplan opstellen en oefenen 

Geen rookmelders RM’ers in gang & woonkamer plaatsen

Geen blusdeken Voorlichting vlam in de pan + 
blusdeken aanbevelen

Lucifers op slaapkamer 6-jarige Spelen met vuur bespreken (voor-
beeldgedrag, lucifers buiten bereik)
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beeldgedrag, lucifers buiten bereik)

Kaarsen o.a. op vensterbank onder 
gordijnen

Gevaar kaarsen bespreken: geen 
kaarsen bij brandbaar materiaal, op 
verwarming of bij afwezigheid

Wasdroger vol pluizen Gevaar bespreken + tips (stoffilter van 
wasdroger na elke droogbeurt schoon)

Elektrische deken Gebruik elektrische deken bespreken 
(uit als je gaat slapen, goed opbergen, 
bedrading in orde)



Vragen?
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