
Komen uw kleinkinderen ook regelma-
tig logeren? Wij hebben twee belangrij-
ke tips, waardoor u nét zo ontspannen 
slaapt als zij. 

1. Plaats rookmelders
  Wist u dat u niets ruikt als u slaapt? U 
wordt dus niet wakker van rook! Bijna alle 
brandslachtoffers komen om door verstik-
king.
  U wordt wél wakker van een hard alarm-
signaal: plaats rookmelders, dan hebt u vol-
doende tijd om het huis te verlaten.
  Plaats een rookmelder tegen het plafond, in 
de gang waar de meeste slaapkamers op uit-
komen. 
  Heeft uw woning meerdere verdiepingen? 
Plaats een rookmelder op elke verdieping. 
  Controleer eens per maand of de rookmel-
der nog werkt.
  Rookmelders met een ingebouwde lithium-
batterij hebben een levensduur van minstens 
10 jaar.
  Kunt u de rookmelder niet zelf bevestigen, 
vul dan de bon op de achterzijde in.

2. Maak een vluchtplan
  Samen overleven moet u plannen: spreek 
met elkaar af wie voor welke baby, kind, 
minder valide of huisdier zorgt. 
  Denk na over meerdere vluchtroutes. Zorg 
dat iedereen de vluchtroutes kent.

  Een goede vluchtroute is vrij van hindernis-
sen (zoals planten, schoenen, tassen en vuil-
niszakken).
  Een goede vluchtroute heeft deuren die snel 
te openen zijn (houd sleutels ook ’s nachts 
binnen handbereik).
  Sluit bij brand de deuren achter u, zodat het 
vuur vertraagd wordt.
  Spreek een verzamelplaats af waar u elkaar 
na het vluchten ontmoet. U kunt dan snel 
bepalen of er nog iemand binnen is en dit 
aan de brandweer doorgeven.
  Bel de brandweer 112.

Wilt u meer informatie? Kom naar een voor-
lichtingsbijeenkomst die speciaal voor u geor-
ganiseerd wordt. Op de achterzijde van deze 
krant leest u hier meer over.

Veilig logeren 
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blijf uit de rook!
Dagelijks breken er tientallen woningbranden uit waardoor bewoners blootgesteld 
worden aan de levensgevaarlijke giftige gassen die vrijkomen bij brand. Want niet 
vlammen, maar juist rook eist de meeste slachtoffers bij woningbranden. 

Het inademen van rook is levensgevaarlijk. 
René Hagen, die onderzoek doet naar woning-

branden waarbij mensen overleden 
zijn, weet daar alles van: ‘Iedereen van 
de brandweer zal stellig “Blijf uit de 
rook!” antwoorden op de vraag “Wat 
doet u bij brand?” Iedereen weet dat 
brand door de extreme hitte gevaar-
lijk is, maar wist u ook dat de rook die 
vrijkomt verstikkend werkt? En dat 
mensen die daadwerkelijk een brand 
meemaken de snelheid van de brand-
uitbreiding lastig kunnen inschatten? 

Uit onze testen blijkt dat een woningbrand bin-
nen 3 minuten zo groot is dat de hoeveelheid 
rook in de kamer(s) levensbedreigend is.’ 

Snel en veilig vluchten
‘Mensen die een brand meemaken wachten 
eigenlijk te lang met vluchten. Slachtoffers 

proberen bij brand door de verstikkende rook 
heen te vluchten. Dit komt omdat ieder mens 
geneigd is om via de bekende weg het bran-
dende huis te verlaten,’ aldus René Hagen.   

Bedenk nu wat u doet bij brand
1.  Een rookmelder alarmeert u snel bij een 

beginnende brand. Zorg voor een werken-
de rookmelder en test deze nu. 

2.  Denk na over een vluchtplan met diverse 
mogelijkheden om het huis te verlaten. 
Kies meerdere routes om te oefenen, zodat 
u bij brand kunt kiezen om niet door de 
rook te vluchten. 

3.  Als u niet kunt vluchten, bel dan 1-1-2 en 
vraag wat u het best kunt doen om uit de 
rook te blijven. Probeer daarna uw buren te 
alarmeren.

René Hagen is Lector Brandpreventie en doet 
onderzoek naar woningbranden.

In deze krant leest u meer over 
het voorkomen van brand door 
het veilig maken van uw huis, 

het melden van brand, het 
doven van brand en het veilig 

vluchten bij brand. 

‘Rook is 
sneller én 
dodelijker 
dan vuur.’
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Professor breederveld: 
‘Rook is een sluipmoordenaar.’

Als chirurg in het Beverwijkse brandwondencentrum én professor Acute Brandwonden-
geneeskunde kent Roelf Breederveld als geen ander de gevaren van brand. En wat 
blijkt? Volgens de expert vormt niet ernstig brandwondenletsel, maar het inademen van 
rook het grootste risico op overlijden. Want de meeste mensen die een woningbrand niet 
overleven, hebben te veel rook ingeademd. 

‘Het inademen van rook bij een woning-
brand kan je dood betekenen.’ Het is geen 
prettige binnenkomer van Roelf Breederveld. 
Maar deze traumachirurg en professor heeft 
een missie: iedereen tussen de oren knopen 
hoe gevaarlijk het inademen van rook is. ‘De 
Nederlandse brandwondenzorg  is op zo’n 
hoog niveau dat de meeste mensen met ern-
stige brandwonden overleven. Maar voor rook-
vergiftiging hebben we nog geen antwoord. 
Daarom is het veruit het slimste als je bij brand 
zo snel mogelijk naar buiten vlucht om zo min 
mogelijk rook in te ademen.’

Driedubbel gevaarlijk
Bij brand hoort rook. En rook is om drie re-
denen gevaarlijk. Ten eerste kan de hete lucht 
ervoor zorgen dat je binnenin – van mond tot 
stembanden – verbrandt. Ten tweede kan het 

inademen van fijne roetdeeltjes ontstekingen 
in de luchtpijp en longen veroorzaken. Maar 
rook is vooral gevaarlijk doordat het twee hele 
giftige ingrediënten bevat: koolmonoxide en 
cyanide. Adem je die in, dan ontstaat er scha-
de aan het lichaam. De giftige gassen schake-
len samen de zuurstoftoevoer naar organen als 
hersenen, nieren en darmen uit en leggen de 
stofwisseling in cellen plat. 

Inhalatietrauma
Het te veel inademen van rook, wordt “inha-
latietrauma” genoemd. Dokter Breederveld 
krijgt er in het brandwondencentrum veel 
mee te maken. ‘Als mensen een brand mee-
maken, ademen ze rook in. En dat kan, zelfs 
al is het heel even geweest, dodelijk zijn. 
Tijdens de cafébrand in Volendam zijn de 
meeste kinderen niet direct aan hun brand-
wonden overleden, maar door de rookvergif-
tiging. En nog steeds maak ik het mee dat de 
brandweer iemand levend uit een brandend 
huis redt, maar onderweg naar ons zieken-
huis al is overleden. 

Rookmelders redden levens
Roelf Breederveld heeft als medicus maar één 
medicijn tegen rookvergiftiging: ‘Blijf uit de 
rook! Dus zorg dat u een werkende rookmel-
der hebt. Die alarmeert u op tijd, zodat u naar 
buiten kunt vluchten. Want koolmonoxide, 
wat vrijkomt bij brand, maakt je suf en ruik 
je niet, dus kan je als een sluipmoordenaar in 
uw slaap overvallen. Met fatale gevolgen voor 
u en uw gezin.’

Koolmonoxide gedraagt zich als hooligans

Welke schade richt koolmonoxide (wat vrijkomt bij brand) aan in het lichaam? Professor Breederveld 
legt dat uit door koolmonoxide met voetbal-hooligans te vergelijken. En rode bloedlichaampjes, die het 
transport van zuurstof naar alle organen verzorgen, vergelijkt hij met mensen in de trein, die nietsver-
moedend onderweg zijn naar hun werk. Plotseling komen hooligans de trein binnen en worden alle 
passagiers eruit geslagen. De trein stopt ermee en de coupés worden gesloopt. De hooligans schakelen 
dus alle werkende mensen uit, die zodoende niet naar hun werk kunnen waardoor de economie stil 
komt te liggen. Vertalen we dit naar het lichaam, dan schakelt koolmonoxide dus rode bloedlichaampjes 
uit, waardoor het transport van zuurstof naar alle organen wordt onderbroken. Duurt dit te lang, dan 
stoppen alle belangrijke processen ermee die het lichaam in leven houden. 

Prof. dr. Roelf Breederveld

Veronica was negen toen een woningbrand haar leven verwoestte. ‘Op straat keek ik 
naar een vuurzee. Het was mijn huis. Het stond in brand. De oorzaak is nooit achter-
haald, maar de gevolgen gaven me levenslang.’

Ik lag wakker. Een vaag geknetter trok mijn 
aandacht, maar ik kon het geluid niet thuis-
brengen. Door het ruitje boven mijn deur zag 
ik een fel licht. Ineens hoorde ik mijn vader 
‘BRAND!’ schreeuwen, maar ik had, als 9-jarig 
meisje, niet door wat dat inhield. Pappa pakte 
me op en droeg me door een vlammenzee de 
trap af. Ik was te geschrokken om echt pijn te 
voelen, maar begreep dat het serieus was toen 
pappa me opdroeg in de tuin te gaan rollen 
om de vlammen te doven. Toen hij weer naar 
binnen wilde gaan om mijn moeder en zusjes 
te redden, was de brand al zo hevig dat dat 
niet meer kon.

‘Alles komt goed’
In de ambulance zag ik mijn zwartgeblakerde 
gezicht. Mijn huid voelde hard en knisperde. 
Zwarte stukjes dwarrelden naar beneden. In 
het brandwondencentrum zag ik pappa op een 
brancard liggen. ‘Ik houd van je meisje, wees 
niet bang,’ zei hij. ‘Alles komt goed.’ De daar-
opvolgende maanden stonden in het teken van 
verbandwissels en pijn. Aan littekens dacht ik 
nog niet. Ik was meer bezig met mijn moeder 
en zusjes die de brand niet overleefd hadden. 
Dat verlies is mijn onzichtbare litteken. 

Rookmelders zijn van levensbelang
‘Wat als we een rookmelder hadden gehad?’ 
Die vraag heeft regelmatig door m’n hoofd ge-
spookt. Daarom kan ik niet genoeg benadruk-
ken hoe belangrijk het is een werkende rook-
melder in huis te hebben. Laat mijn verhaal 
nooit uw verhaal worden. Hang vandaag nog 
een rookmelder op. Want rookmelders kunnen 
het verschil tussen leven en dood betekenen. Zo 
simpel is het. 

Meer lezen? Het uitgebreide verhaal van 
Veronica staat op: 
www.brandwondenstichting.nl/veronica 

Veronica: ‘Het is een grote 
vergissing te denken dat brand 

jou niet kan overkomen.’

‘Werkende rookmelders 
alarmeren je op tijd’
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top 3 
brandoorzaken
1.  Onvoorzichtigheid
  Een ongelukje tijdens het koken, met kaarsen of roken 

zit in een klein hoekje.  
2. Niet goed werkende apparaten
  Brand in de wasdroger of tv (door teveel stof) komt  

veel voor. 
3. Dingen in en om het huis
  Kortsluiting (teveel apparaten op een stekkerdoos) of 

een schoorsteenbrand (niet geveegd) is dagelijkse kost. 

Bron: IFV

Leeft u brandveilig? Doe de test! 

14 tot 17 keer ‘ja’? Top, u bent een expert! Met nog een 
paar verbeterpunten.
9 tot 14 keer ‘ja’? Goed zo, u bent een gevorderde met 
meerdere verbeterpunten.
1 tot 9 keer ‘ja’? Oeps! U bent een beginner met veel 
verbeterpunten.

Kijk kritisch naar de vragen waar u niet goed 
scoort. Zorg  ervoor dat u deze binnenkort wel met 
‘Ja’ kunt beantwoorden.

een smeulend vlammetje wordt 
razendsnel een gevaarlijke uitslaande 
brand. elke seconde telt dus! doe de 
check en kijk wat je nog in huis kunt 

doen om brand te voorkomen.

Hoe werkt 
een rookmelder? 
Een rookmelder gaat piepen, als hij rook ‘ziet’. Dat werkt 
zo: een lichtstraal vormt de ‘ogen’ van een rookmelder. Het 
sein voor de rookmelder om te gaan piepen, is wanneer 
rook de lichtstraal onderbreekt. 

Misverstanden 
over brand

  In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is de kans 
dat u een brand meemaakt best groot: 1 op 1.000

  Op zoek naar dierbare foto’s en sieraden, rustig de 
slapende kinderen wakker maken… Nee hoor. Bij brand 
heb je maar 3 minuten om te vluchten. Niet rustig aan 
doen dus, maar gauw wegwezen!

  Het is niet waar dat je vanzelf wakker wordt wanneer 
er brand is. Want de koolmonoxide die vrijkomt bij 
brand, maakt u juist extra suf. Bovendien ruikt u niet 
als u slaapt. Alleen een werkende rookmelder wekt u 
dus op tijd!

  ‘Als er brand uitbreekt, bel ik 1-1-2 en wacht dan binnen 
op de brandweer,’ denken veel mensen. Doe het niet! 
Want de brandweer heeft een gemiddelde aanrijtijd 
van 8 minuten, maar een brand kan al in 3 minuten 
verwoestend zijn. Vlucht dus altijd – samen met uw 
huisgenoten – eerst naar buiten en bel daarna pas de 
alarmlijn. 

Uw actielijst

Ja Nee Soms

Ja Nee Soms

Ja Nee Soms

Hoe voorkom ik brand?
 
Ik reinig het stoffilter van mijn wasdroger 
na elke wasbeurt. 
 
Ik zet alle apparaten, zoals de tv, helemaal 
uit als ik het huis verlaat of ga slapen.

Ik zorg dat de vlam van de kaars niets raakt, 
dat de kandelaar niet brandbaar is en nooit 
boven de verwarming staat.

Ik zorg dat er niet teveel apparaten op één 
verlengsnoer zijn aangesloten. 

Ik heb een blusdeken in mijn keuken, 
waarmee ik een kleine brand zoals een 
vlam-in-de-pan kan doven. 

De snoeren van mijn apparaten zijn niet onder 
het tapijt weggewerkt, maar langs de muur.

Ik rook niet op de bank als ik moe ben en 
rook sowieso niet in bed.

Hoe word ik gewaarschuwd en hoe 
waarschuw ik anderen?
 
Ik heb een rookmelder in mijn woning.

Ik druk regelmatig de rookmelder testknop 
in en vervang zo nodig de batterijen 
of rookmelder.

Ik maak mijn rookmelder geregeld schoon 
met de stofzuiger.

Vanuit mijn bed kan ik direct de telefoon 
pakken, om iemand te bellen voor hulp.

Ik heb een familielid of vriend(in) laten 
testen of ik (en mijn huisgenoten) de 
rookmelder hoor wanneer ik slaap.

Ik heb rookmelders met een 10-jarige 
batterij, zodat ik hem niet elke twee jaar 
hoef te vervangen.

Indien ik langzamer ben met opstaan of lopen, 
heb ik een meldsysteem aan mijn rookmelder 
gekoppeld, zodat mijn buren of andere mensen 
in de buurt gewaarschuwd worden.

Hoe vlucht ik bij brand?

Ik heb twee vluchtroutes bedacht om mijn 
huis te verlaten en afgesproken wat buiten 
de verzamelplaats is.

Ik leg de sleutel van mijn vluchtuitgang altijd 
op dezelfde, makkelijk bereikbare plaats, 
dichtbij de uitgangsdeur.

Ik heb mijn vluchtweg naar de 
verzamelplaats buiten geoefend.   

Mocht iemand in mijn huis hulp nodig 
hebben bij het vluchten, dan is duidelijk 
afgesproken wie van mijn huisgenoten 
hierbij helpt. 
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Veilig leven 
heb je zelf in de hand
De brandweer ontdekt geen branden 
en alarmeert niet. De kostbare tijd die 
voorafgaand aan een melding verlo-
ren gaat, kunnen we niet goed maken. 
Slachtoffers overlijden bij brand meest-
al voordat de brandweer ter plaatse is. 

Samen veiliger
Dit vraagt om een andere rol van de brand-
weer en van u als burger. De kennis die we 
hebben over het ontstaan en voorkomen van 
branden en andere incidenten, moeten we 
gaan delen. We willen samen met producen-
ten, werkgevers, woningbouwcorporaties en 
met u de samenleving veiliger maken. Dus 
veiligere huizen, slimme apparatuur en on-
brandbare materialen. U probeert zichzelf in 
veiligheid te brengen, eventueel met hulp van 
anderen en wij als brandweer komen om te 
redden en we beperken zo veel mogelijk de 
gevolgschade.
Om dat te bereiken moeten we ervoor zorgen 
dat de maatschappij een hoger brandveilig-
heidsbewustzijn krijgt. Het is belangrijk dat 
u weet hoe u brand kunt voorkomen en dat 
u weet hoe u uzelf in veiligheid kunt brengen 
als het toch misgaat. 

Regionale initiatieven
Verschillende initiatieven zijn er in de regio 
Zuidoost-Brabant al om onze kennis met u te 
delen. Vrijwilligers van een aantal brandweer-
korpsen gaan de wijk in om u thuis te be-
zoeken. Ze bekijken hoe u de brandveiligheid 
van uw woning hebt georganiseerd en of er 
verbeteringen mogelijk zijn.  
Ook zijn er al verschillende voorlichtingsbij-
eenkomsten georganiseerd voor buurtbewo-
ners, nadat er in die buurt een woningbrand 
was. Brandweermensen leggen uit hoe de 
brand kon ontstaan en hoe een dergelijke 
brand in de toekomst te voorkomen is.
Er is een lespakket gemaakt om leerlingen van 
groep 6 van de basisschool te leren hoe brand 
ontstaat en hoe ze het kunnen voorkomen. 
En een aantal leerlingen van het voortgezet 
onderwijs kreeg tijdens een ‘maatschappelijke 
stage’ een bedrijfshulpverlenings-opleiding 
en instructies hoe ze het dagelijks leven in 
huis veiliger kunnen maken. 

Op deze manier hopen we samen met u te 
komen tot minder incidenten, minder slacht-
offers en minder schade.

Voorlichtingsbijeenkomsten 
voor 55-plussers
Uit onderzoek blijkt dat senioren een 
groeiende groep vormen, die extra ri-
sico loopt bij brand. Daarom willen we 
met de Nationale Brandpreventiewe-
ken dit jaar het veiligheidsbewustzijn 
van 55-plussers verhogen. Tijdens deze 
weken, van 1 t/m 31 oktober, hoort 
u radiocommercials en komt u adver-
tenties tegen in kranten en online. In 
de regio Brabant-Zuidoost worden in 
alle gemeenten voorlichtingsbijeen-
komsten georganiseerd, waarvoor alle 
55-plussers worden uitgenodigd. Dus 
ook bij u in de buurt.

Bent u 55 jaar of ouder?
Meldt u dan aan voor een voorlichtingsbij-
eenkomst bij u in de buurt. Op de website 
www.brandweer.nl/brabant-zuidoost ziet 
u waar ze gehouden worden en hoe u zich 
kunt aanmelden. 

Belangrijk onderdeel van de voorlichtings-
bijeenkomst is een presentatie waarin we 

ingaan op de meest voorkomende brandoor-
zaken en wat u zelf kunt doen om brand te 
voorkomen. We vertellen wat u kunt doen als 
het toch misgaat en we gaan in op het nut 
en de noodzaak van rookmelders. U mag alle 
vragen stellen die u over dit onderwerp heeft, 
we beantwoorden ze open en eerlijk.
Ook als u nog geen 55-plusser bent en u toch 
behoefte heeft aan informatie over brandvei-
ligheid, kunt u zich aanmelden. Ga naar de website 

www.billybrandkraan.nl
   en maak kennis met  
  Billy Brandkraan 
   en Vlammetje!

Ding, dong. ‘Hier is Kees van het Rook-
melderteam!’ klinkt het door de inter-
com van mevrouw Jansen. Vrijwilliger 
Kees komt een rookmelder ophangen 
in de flat van de 75-jarige Amsterdamse. 
Dat kan ze namelijk niet zelf.

Twee keer kroop mevrouw Jansen door het 
oog van de naald. Ze kan het brandje door een 
omgevallen kaars net op tijd doven. ‘Ik heb 
een engeltje op m’n schouder,’ zegt ze lachend. 
‘Maar ik besef me heel goed dat ik niet nóg 
een keer zoveel geluk heb.’ Precies,’ vult Kees 
haar aan, ‘want door het moderne materiaal in 
meubilair grijpt vuur tegenwoordig nóg sneller 
om zich heen. Vanwege de giftige gassen die 
vrijkomen, is brand binnen drie minuten dode-
lijk. Dus als u slaapt, wordt u alleen door een 
werkende rookmelder tijdig gewekt.’

Brandveilig(er) leven
Het idee van het Rookmelderteam is simpel: bij 
iemand, die om wat voor reden dan ook zelf 
geen werkende rookmelder(s) kan ophangen, 
plaatst een vrijwilliger deze. De vrijwilliger 
– die door de Brandweer is getraind – geeft 
daarna ook nog tips hoe je brandveilig(er) 
leeft. De rookmelder kan met korting via de 
Brandwonden Stichting worden aangeschaft. 

Niet in de hoek
‘Geweldig initiatief toch?’ zegt Kees terwijl hij 
de speciale Rookmelderteam-tools op de keu-
kentafel van mevrouw Jansen tentoonspreidt: 
een speciaal daarvoor gemaakte plakstrip 
voor de rookmelder, de brandpreventieklapper 
en een checklist met Brandveilig Leven-tips. 
Gewapend met rookmelders en plakstrips gaat 
Kees aan de slag. ‘Fijn dat er niet geboord hoeft 
te worden,’ merkt mevrouw Jansen op. En wat 
heerlijk dat ik nu weer veilig kan slapen!’  

Kunt u, om wat voor reden dan ook, geen werkende rookmelder ophangen? 
Of kent u iemand die u een plezier wilt doen met deze service? Opgeven kan via 

www.brandwondenstichting.nl/rookmelderteam 
of bel 0251- 27 55 90.

Iedereen een werkende rookmelder 
dankzij het Rookmelderteam

Contact:
Nederlandse Brandwonden 
 Stichting, Postbus 1015, 
1940 EA Beverwijk 
T 0251 - 27 55 55 
info@brandwondenstichting.nl 

Brandwondeninformatielijn: 
0900 - 044 0044 
www.brandwondenstichting.nl

Help de Brandwonden 
Stichting. 
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Colofon
Wat doe JIJ bij brand? 
is een campagne van de 
 Nationale Brandpreventie-
weken en wordt uitge-
voerd door:

Mede mogelijk gemaakt door: 

Sponsor:

Nederlandse 
modeontwerper 

eert 
brandweer helden

De Nederlandse brandweer heeft een van de be-
kendste modeontwerpers van ons land geïnspi-
reerd tot nieuwe creativiteit. 

‘Dat brand ontzettend veel leed veroorzaakt, hoeft nie-
mand meer uit te leggen. Dat de mensen van de brand-
weer het uiterste uit zichzelf halen om dat leed te be-
perken en te voorkomen, daar heb ik veel bewondering 
voor gekregen.’

Om de mensen binnen de Nederlandse brandweer te 
eren, is er binnenkort een blits ontwerp te koop dat alle 
heldenkwaliteiten van de brandweer in zich heeft: snel, 
inzet en toewijding. Nieuwsgierig naar de onthulling van 
de creatie en de bijbehorende ontwerper? 

Ga naar www.watdoejijbijbrand.nl/voordehelden  
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