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Als het toch misgaat...
•	 Raak	niet	in	paniek.
•	 Bel	direct	112.	Zeg	duidelijk	uw	naam,	adres	en	woonplaats,	de	centralist	zal	u	ook	vragen	wat	
	 er	is	gebeurd	en	of	u	veilig	bent.			
•	 Zorg	dat	u	altijd	kunt	vluchten,	geen	fietsen,	boodschappenkar,	rollator,	etc.	voor	de	deur
•	 Houd	de	voordeur	toegankelijk,	sleutel	in	het	slot	of	een	draaiknopcilinder.		
•	 Weet	altijd	waar	uw	sleutels	zijn	te	vinden	in	tijd	van	nood.		
•	 Verlaat	de	woning	zo	snel	mogelijk	en	zorg	dat	ook	anderen	de	woning	snel	verlaten.
•	 Kunt	u	niet	vluchten,	probeer	dan	in	een	kamer	aan	de	straatkant	te	komen	en	zwaai/roep	om	
	 hulp	of	bel	112.
•	 Gebruik	geen	lift	(als	die	er	is).		

In de keuken kunt u mogelijk nog zelf iets doen als de vlam in de pan slaat: 
•	 Draai	als	het	kan	de	knop	van	het	fornuis	direct	uit.	
•	 Schuif	het	deksel	(eventueel	een	grotere)	op	de	pan	of	gebruik	hiervoor	een	blusdeken.
•	 Zet	de	afzuigkap	uit.	
•	 Laat	de	pan	afgedekt	staan	en	ga	er	niet	
	 meelopen.
•	 Nooit	met	water	blussen,	water	en	vet	
	 geeft	een	enorme	steekvlam.	

Wij adviseren de folder door te lezen en 
ook te bespreken met uw bezoekers en eventuele verzorgers. 
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Ik woon veilig. En u? 

Zorg voor een goede 
werkende batterij

verdieping	een	melder	plaatsen.	De	beste	plek	 is	boven	bij	de	trap	
tegen	het	plafond.	
Sommige	plekken	zijn	niet	geschikt	voor	een	 rookmelder,	 zoals	de	
keuken	en	de	badkamer.	Door	stoom	en	vocht	krijgt	u	vals	alarm.	

Als	u	vragen	hebt	over	rookmelders,	neem	dan	contact	op	met	het	
rookmelderteam	van	de	Nederlandse	Brandwonden	Stichting	(www.
brandwondenstichting.nl).	 U	 kunt	 bellen	 op	werkdagen	 (09:00	 en	
17:00)		0251	-	275	590.	Het	rookmelderteam	komt	binnen	een	paar	
weken	bij	u	langs	om	een	rookmelder	op	te	hangen	of	om	de	batterij	
te	vervangen.



In 2012 zijn 41 mensen omgekomen bij een woningbrand. Onder hen waren 14 mensen 
ouder dan 65 jaar. Het aantal senioren dat door brand omkomt is verhoudingsgewijs hoog. 
In 2011 stierven totaal 35 mensen, van wie 15 ouder dan 65 jaar. De oorzaak van branden bij 
senioren is roken (30%) en elektriciteit (16%).  
Door toenemende vergrijzing en meer zelfstandig wonende senioren betekent dat per 
definitie meer branddoden onder senioren zullen vallen. In 2030 zal bijna 50% van alle 
doden door woningbrand boven de 65 jaar zijn. 
Wij adviseren deze folder door zoveel mogelijk mensen te laten lezen, zodat ook familie-
leden en verzorgers weten wat brandveiligheid is. 

Wees voorbereid! 
Veiligheid	in	huis	begint	met	het	ophangen	van	rookmelders.	Deze	
ontdekken	rook	en	brand	in	een	beginstadium	en	waarschuwen	u	
met	een	hard	alarm.	
	 	 	
De beste plek voor een rookmelder
De	 beste	 plaats	 voor	 een	 rookmelder	 is	 de	 gang	waar	 de	meeste	
kamers	op	uitkomen.	Plaats	de	melder	 tegen	het	plafond,	niet	 te	
dicht	bij	de	muur.
Heeft	uw	woning	twee	woonlagen,	dan	kunt	u	het	beste	op	iedere	 Rookmelder	 	 	

De televisie
U	kunt	voorkomen	dat	uw	televisie	brand	veroorzaakt:
•	 Zorg	voor	voldoende	ventilatie	rondom	het	toestel.
•	 Uw	televisie	heeft	veel	elektrische	onderdelen	en	contact	met	
	 water	is	levensgevaarlijk.
•	 Schakel	uw	televisietoestel	helemaal	uit	als	u	hem	niet	gebruikt.

Kaarsen
Kaarsen	zijn	gezellig	en	geven	licht	en	warmte,	maar	zijn	ook	brand-
gevaarlijk:	
•	 Zorg	dat	ze	niet	op	de	tocht	staan	vlak	bij	gordijnen	of	andere	
	 brandbare	spullen.	
•	 Zet	kaarsen	en	waxinelichtjes	in	of	op	niet	brandbare	houders	of	
	 ondergrond.	
	
	Roken	 	
Roken	is	één	van	de	meest	voorkomende	brandoorzaken:	
•	 Rook	nooit	in	bed,	want	de	kans	is	groot	dat	u	in	slaap	valt.	
	 Het	beddengoed	en	het	matras	kunnen	in	brand	raken	of	gaan	
	 smeulen.	
•	 Gebruik	veilige	asbakken,	waar	uw	sigaret	in	valt	en	waarin	hij	
	 wordt	gedoofd.	
•	 Leeg	een	asbak	pas	als	de	inhoud	is	afgekoeld	en	doe	dit	nooit	
	 in	een	prullenmand.

Veilig koken
Brand	in	de	keuken	ontstaat	vaak	doordat	de	vlam	in	de	pan	slaat.	
De	pan	wordt	te	heet	of	voedsel	in	de	pan	kookt	droog.	Denkt	u	bij	
het	koken	aan	het	volgende:
•			Blijf	bij	de	pan.
•	 Gebruik	een	kookwekker	om	te	voorkomen	dat	voedsel	
	 droogkookt.	Verlaat	u	de	keuken,	neem	de	kookwekker	mee.
•	 Houd	brandbare	spullen	zoals	keuken-	en	theedoeken	op	
	 veilige	afstand	van	het	fornuis.

Veilig omgaan met elektriciteit
Hier	volgen	een	paar	tips:
•	 Koppel	nooit	contactdoos	aan	contactdoos.	Door	oververhitting	
	 kan	brand	ontstaan.	
•	 Laat	elektrische	apparaten	en	leidingen	in	uw	huis	controleren	en	
	 repareren	door	een	erkend	installateur.
•	 Heeft	u	een	elektrische	kachel,	houd	brandmaterialen	uit	de	
	 buurt.	Leg	ook	geen	wasgoed	op	of	direct	voor	de	kachel.
•	 Elektrische	dekens	niet	vouwen	en	zet	ze	uit	als	u	gaat	slapen.	
•	 Lampen	geven	niet	alleen	licht,	maar	worden	ook	warm.	Plaats	
	 dus	geen	brandbare	spullen	in	de	buurt	van	lampen.
•	 Als	u	een	wasdroger	hebt,	maak	dan	na	gebruik	het	filter	schoon.	
	 Oververhitting	van	achtergebleven	pluizen	kan	brand	ontstaan.	
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Hoe voorkom ik brand?


