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Inleiding 

Probleemstelling  
 
Bij de brandweerorganisaties speelt zich een trendbreuk af. Branden blussen is uit, en 

voorkomen en beheersen is in. Onze maatschappij groeit naar een preventiesamenleving 

waarin de brandweer minder moet presteren en de burgers zelf voor hun veiligheid kunnen 

zorgen. Zelfredzame burgers kunnen zelf zorgen voor een reductie van branden en dodelijke 

slachtoffers.  

 

Hier komt het begrip Community Fire Safety centraal te staan, waarvan dit project deel 

uitmaakt. CFS  betrekt alle actoren, zoals de brandweer, de burger en de sociale diensten. 

Wanneer een beleid wordt opgestart rond Community Fire Safety gaat dit over het 

voorkomen van brand, het verhogen van de zelfredzaamheid van de burger, het versterken 

van het veiligheidsbewustzijn en de gemeenschap brandveiliger maken (Withouck, 2011, pp. 

2-5).  

 

Het is ook een missie van de preventiedienst van brandweer Antwerpen. De burgers 

informeren en sensibiliseren over de risico’s van brand. Woningbranden komen nog steeds 

te vaak voor en maken nog steeds teveel slachtoffers. De bevindingen van de 

preventionisten zijn dat vooral senioren een groot risico hebben tot een woningbrand. 

Daarnaast is de kans groot dat zij hierbij het leven laten.  

 

Daarom gaf brandweer Antwerpen mij de opdracht een project uit te werken rond 

brandveiligheid bij 60+plussers. Aan de hand van een literatuurstudie en een aantal 

interviews is het de bedoeling een beleid te formuleren om de brandveiligheid te verhogen 

bij 60-plussers. Dit gebeurt door geschikte brandpreventieve maatregelen en tips voor te 

stellen, zodat een reductie van woningbranden en dodelijke slachtoffers bij deze doelgroep 

wordt gerealiseerd. Deze brandpreventieve maatregelen en tips worden niet voorgesteld 

aan de senioren zelf, maar aan personen die dicht bij hen staan en hiervoor tijd willen en 

kunnen vrijmaken.  
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Dit zijn personen die een functie uitoefenen binnen de thuiszorg, zoals gezins- en 

bejaardenhulp, … Organisaties van de verpleegkundige familiezorg worden geïnformeerd en 

gesensibiliseerd met de resultaten komende uit de conclusie van de literatuurstudie en de 

interviews. De betrokken hulpverleners krijgen een korte en toegepaste introductie in 

brandveiligheid en krijgen concrete tips over hoe zij via kleine ingrepen de woning van een 

cliënt veiliger kunnen maken.  

 

 

Dankwoord  
 
Ik wil alvast brandweer Antwerpen en de Katho bedanken om hier mijn verdiepingsstage te 

mogen volgen en zo deel te nemen aan het project. Daarnaast ben ik ook de 

stuurgroepleden dankbaar. Zij waren de wegwijzers doorheen de fasen van het project. 

Dankzij hen bleef ik het goede pad volgen tot een goed eindresultaat. Ook mijn 

werkbegeleider, Bert Brugghemans, wil ik bedanken voor de vele tips en hulp. De personen 

die werden geïnterviewd hebben ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderzoek. 

Daarvoor ook mijn dank. Ook de preventiedienst en de communicatiedienst krijgen een 

genoegen van dank voor de tips en bijsturing in de literatuurstudie. Als laatste wil ik ook de 

organisaties van de verpleegkundige familiezorg bedanken voor hun deelname aan het 

project.  
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1. Demografie werkingsgebied brandweer Antwerpen 
 

Hieronder de cijfers van NIS (2010) van het bevolkingsaantal in het werkingsgebied van 

brandweer Antwerpen. Evenals het gebied waar het project zal worden uitgewerkt.  

 

Wettelijke bevolking per gemeente op 1 januari 2010  (a) 
    Administratieve eenheden NIS-code Mannen  Vrouwen  Totaal   

Evolutie op 
jaarbasis 

              
    Arrondissement Antwerpen   11000 485.306 500.026 985.332 +7.720 +0,79% 
         
      Antwerpen    11002 238.617 244.888 483.505 +5.569 +1,17% 

      Zwijndrecht   11056 9.147 9.426 18.573 +93 +0,50% 
Bron: NIS, 2010 

 
 
Uit volgende cijfers blijkt dat 65-plussers gemiddeld vertegenwoordigd zijn. De grootste 

groep inwoners heeft een leeftijd van [40 – 64] jaar. 

 
 

 Totaal 0-11 12-17 18-24 25-39 40-64 65- 

plussers 

Antwerpen 492.149 14,9 % 6,1% 8,4% 22,6% 30,2% 17.7% 

Bron: Stad Antwerpen, District- en loketwerking (2011) 

 
 

Naast cijfers over het werkingsgebied van brandweer Antwerpen, worden hieronder 

resultaten weergegeven van het ibz. Dit toont het aandeel van de senioren per gewest 

(ibz, 2011, p. 10). 

 
Aandeel van de senioren in de totale bevolking, volgens gewest (2007) 

Bron: ibz, 2011 
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Andere gegevens van het ibz tonen de verdeling van leeftijd bij mannen en vrouwen 

ten opzichte van de totale bevolking (ibz, 2011, p. 9).  

 

 
Aandeel van de senioren in de totale bevolking, mannen en vrouwen, (1991 en 2007) 

Bron: ibz, 2011 
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2.   Enkele cijfers 
 

2.1 Hoe denkt de Belg over brandpreventie? 
 

FOD Binnenlandse Zaken deed in samenwerking met ANPI vzw een onderzoek naar 

brandpreventie bij Belgen (ANPI, 2010, pp. 2-4). Uit dit onderzoek blijkt dat drie op vier 

Belgen nooit denkt aan de mogelijkheid tot brand in zijn woning. Slechts 2% denkt aan 

brandpreventie.  

 

De woningen zijn voor 47% uitgerust met een rookmelder (Waals gewest 74%, Brussels 

gewest 64% en Vlaams gewest 29%). Het verschil tussen Vlaams en Waals gewest is te 

verklaren door een andere wetgeving. In het Waals gewest zijn rookmelders verplicht in 

alle woningen. In Vlaanderen is dit enkel wanneer er aan nieuwbouw of renovatie wordt 

gedaan. De plaats van de rookmelder is ook niet onbelangrijk. 75% worden in de gang 

opgehangen en 40% in de woonkamer. Toch worden nog steeds fouten gemaakt bij het 

plaatsen van een rookmelder. 40% van de rookmelders worden opgehangen in de 

keuken. Dit is foutief!  

 

Appartementen zijn voor 72% van de gevallen uitgerust met een brandblusapparaat. 

29% van de woningen zijn ook uitgerust met een brandblusser. Slechts 11% heeft een 

branddeken in huis. 38% van de ondervraagden vond het niet een verplichting om één 

van deze levensreddende middelen in huis te hebben.  

 

28% reinigt niet systematisch de filter van zijn droogkast en 32% laat zijn tv in stand-by 

staan. Hierbij is niet geweten of het om de ouderwetse tv-toestellen gaat.  
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2.2. Oorzaken van brand 
 

Volgende cijfers komen van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland. Volgens 

mij zijn de cijfers representatief voor België. Zij publiceren naar jaarlijkse gewoonte de 

brandweerstatistiek. Hierin werden ook de oorzaken bevraagd naar binnenbranden in 

Nederland .  

 

De CBS stelde een gemiddeld percentage op van brandoorzaken gedurende een periode 

van 10 jaar. Hieruit blijkt dat een defect of verkeerd gebruik van een apparaat de 

grootste oorzaak is van woningbranden (n.d., in NIFV, 2009).  

 
Gemiddeld percentage per brandoorzaak gedurende tien jaar  

  Bron: CBS, 1995-2004 

 

Recentere cijfers van de CBS (2008) over de brandweerstatistieken 2008 geven volgende 

resultaten weer over oorzaken van woningbranden. Hieruit blijkt dat ook hier de meest 

bekende oorzaak het verkeerd gebruiken van  of een defect is aan een apparaat. De 

tweede meest voorkomende oorzaak van een woningbrand is brandstichting.  

 

 
Binnenbranden naar oorzaak 2008 

  Bron: CBS, 2009 
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In de recentste cijfers  van de CBS (2010) over de brandweerstatistieken 2010 blijkt dat 

57% van branden ontstaan in een woninggebouw. Uit de resultaten blijkt dat bijna de 

helft van de binnenbranden ontstaan door een defect of een verkeerd gebruik van 

huishoudapparaten. Deze oorzaak staat dus nog altijd op de eerste plaats in vergelijking 

met het jaar 2008. Brandstichting staat terug op de tweede plaats van meest 

voorkomende brandoorzaken. Daarnaast is verhitting en/of brand bij werkzaamheden 

ook veel voorkomend. Binnenbrand ontstaat in mindere mate door roken of vuurwerk. 

Kinderen die met vuur spelen vormen de minst voorkomende factor.  

Bij deze branden vielen in 2010 vijfenzestig dodelijke slachtoffers onder wie één 

brandweerman. 

 

 
Binnenbranden naar oorzaak 2010 

Bron: CBS, 2011 

 

 

Uit voorgaande cijfers kan dus geconcludeerd worden dat de grootste oorzaak mogelijk 

het verkeerd gebruiken van of een defect aan apparaten is. Toch zijn er cijfers 

gepubliceerd die andere oorzaken aanduiden van woningbranden. Deze zijn tegenstrijdig 

met voorgaande cijfers van het CBS.  
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Het NIFV deed in 2008 onderzoek naar vijfenvijftig fatale woningbranden. Uit deze 

onderzoeksresultaten blijkt dat roken  (20%) de grootste oorzaak is (NIFV, 2009, p. 62). 

Op de tweede plaats van grootste oorzaak staat, naast onbekende oorzaken, 

brandstichting door zelfdoding.  

 

 
Bron: NIFV, 2009 

 

Naast het kennen van de oorzaken van woningbranden is het ook niet onbelangrijk om te 

weten waar precies in de woning het grootste risico bestaat tot brand. Uit de resultaten 

blijkt dat de woonkamer en slaapkamer de twee meest voorkomende ruimtes zijn in de 

woning waar brand kan ontstaan (NIFV, 2008, p.66).  

 

 
Ruimte van ontstaan fatale woningbranden 2008 

Bron: NIFV, 2009 
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2.2 Identiteit van de slachtoffers 
 

Volgende gegevens werden opgesteld door het CBS . 

 
Doden bij branden (excl. Brandweerpersoneel) en doden bij woningbranden 

Bron: NIFV, 2009 

 

Hieruit blijkt dat zich een dalende trend afspeelt van dodelijke slachtoffers bij zowel 

algemene branden als woningbranden. Er kan ook geconcludeerd worden dat 

ongeveer de helft van de dodelijke slachtoffers omkomen bij woningbranden (Kobes, 

M., Groenewegen, K. & Winkelhorst R., 2009, p.14).  

 
Andere cijfers van het CBS (2003, z.p.) geven weer wie die slachtoffers zijn bij een 

brand. Uit de resultaten blijkt dat mannen meer kans hebben om slachtoffer te 

worden bij een brand. Twee op de drie slachtoffers zijn mannen.  

 

 
Doden en gewonden naar leeftijd en geslacht, 1998-2001 

Bron: CBS, 2003 

 

De meeste mannelijke doden vallen tussen een leeftijd van vijftien tot zestig jaar.  

Ook bij gewonde slachtoffers neemt deze groep een grote voorsprong. Daarnaast valt 

op dat zowel bij mannen als vrouwen ouder dan 60 jaar het percentage gelijk ligt 

(CBS, n.d.). 
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Uit cijfers van het Nationaal Instituut van de Statistiek (2006, z.p.) blijkt ook dat er in 

België meer mannelijke dodelijke slachtoffers vallen dan vrouwelijke. Hierbij valt op 

dat de leeftijdscategorie [40-59[ en [60-79[ het meest vertegenwoordigd is. Wanneer 

we bepaalde cijfers samentellen per leeftijdscategorie, dan kunnen we vaststellen dat 

60-plussers het meeste risico hebben om het leven te laten bij een brand.   

 

Overlijdens naar oorspronkelijke doodsoorzakengroep, geslacht en leeftijdsgroep. 

Belgie, 2006 

 

Bron: NIS, 2006 
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De NIFV (2008, p. 37) onderzocht het verband tussen geslacht en soort oorzaak van 

een woningbrand. Zij kwamen tot de conclusie dat mannen vaker betrokken zijn bij 

brandstichting, spelen met vuur en onvoorzichtigheid. Vrouwen kregen vaker te 

maken met branden veroorzaakt door kortsluiting en roken.  

 

 
Brandoorzaak in relatie tot geslacht 

Bron: NIFV, 2009 

 

Daarnaast deed deze organisatie ook onderzoek naar de leeftijd van slachtoffers in 

woningbranden. Zij hebben hiervoor hun gegevens uit 2008 vergeleken met een 

eerdere studie uitgevoerd in 2003 (NIFV, 2008, p.49).  

Hieruit blijkt dat in beide jaren ongeveer 1/3 van de dodelijke slachtoffers in een 

leeftijdscategorie vallen van 0-10 jaar en +55 jaar.  

 

 
Leeftijd dodelijke slachtoffers fatale woningbranden 2003 en 2008 

Bron: NIFV, 2009 
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Naast voorgaande cijfers werden ook deze cijfers gepubliceerd i.v.m. de leeftijd van 

slachtoffers van woningbranden. Ook hier worden dezelfde bevindingen gedaan. Er 

zijn hoge pieken bij een leeftijd tussen 0-10 jaar en vanaf de leeftijd van 56 jaar (NIFV, 

2009, pag. 84).  

 
Leeftijd van dodelijke slachtoffers 

 Bron: NIFV, 2009 

 

 

Daarnaast onderzocht het NIFV in 2003 en 2008 ook de waakzaamheid van de 

slachtoffers bij het ontstaan van de brand in de woning in 2003 en 2008. Hieruit blijkt 

dat het grootste deel van de overleden slachtoffers  sliepen op het moment dat de 

brand ontstond.  

 

 
Mate van alertheid dodelijke slachtoffers fatale woningbranden 2003 en 2008 

 Bron: NIFV, 2009 
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Als laatste gegeven werden cijfers weergegeven over de identiteit van slachtoffers in 

woningbranden worden cijfers weergegeven over de samenstelling van huishoudens 

in Nederland. Deze werden vergeleken met de soort samenstelling van huishoudens 

van slachtoffers van woningbranden. Alleenstaanden vertegenwoordigen het 

merendeel van de samenstelling van de huishoudens. Uit de resultaten van de 

samenstelling van de aanwezigen bij brand in de woning wordt geconcludeerd dat 

alleenstaanden het meeste risico lopen om brand in de woning te hebben. Het valt 

enorm op dat wanneer een huishouden samenwonend is, het risico op brand 

drastisch daalt (NIFV, 2009, p. 83).  

 
Samenstelling Nederlandse bevolking versus samenstelling aanwezigen 

Bron: NIFV, 2009 
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2.3 Welke gebouwen? 
 

Het merendeel van dodelijke slachtoffers bij brand komen voor bij woningbranden, 

waarvan vier op de tien in een eengezinswoning.   

Negen op de tien gewonde slachtoffers vallen eveneens bij een binnenbrand.  

 

 
Slachtoffers van brand in gebouwen 

Bron: CBS, 2003 
 

 

Uit een steekproef, gehouden door het ‘Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid en 

Consument en Veiligheid’ en ‘Nederlandse Brandwonden Stichting’, bleek dat het 

merendeel van de Nederlanders de kans op brand in hun woning schatte op één op 

tienduizend. Uit cijfers blijkt echter dat die kans één op duizend is. Het is dus 

noodzakelijk om de woning brandveilig te maken en mensen bewuster te maken voor 

brandveiligheid. Dit kan door het plaatsen van rookmelders, door bijsturing van het 

vluchtgedrag en door ontruimingsoefeningen te organiseren (Vergonet, I., 2010, p. 

551).  
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Naast resultaten over de soorten gebouwen van de CBS werden ook cijfers gevonden 

van het NIFV (2009, p. 103). Zij deden een vergelijkende studie naar types woningen 

waar brand ontstond in 2003 en 2008. In 2003 kwamen de meeste woningbranden 

voor in rijwoningen, vrijstaande woningen en portiekflats1. In 2008 kwamen ook 

voornamelijk woningbranden voor in rijwoningen. Op de tweede plaats volgden 

branden in portiekflats en galerijflats2. De woningtypes met het grootste risico tot 

brand zijn dus rijwoningen (31% ~ 32%) en galerijflats (17% ~25%). 

 

 
Woningtype 2003-2008 

  Bron: NIFV, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Portiekflat = flats tot vier verdiepingen waarin je een trappenhuis vindt om boven te komen. 
2 Galerijflat = flatgebouw met woningen langs een open galerij 
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Het NIFV (2008, p.72) onderzocht de ligging van deze woningen. Lagen zij in de stad 

of een rustigere omgeving? In de grafiek is te zien dat de meeste woningbranden 

voorkomen in een woonwijk. 

 

 
Ligging brandlocatie 

Bron: NIFV, 2009 

 

Het NIFV (2008, p.63) deed ook onderzoek naar het object dat een woningbrand 

veroorzaakt. Uit deze resultaten blijkt dat voor 30% van de gevallen een elektrisch 

apparaat de boosdoener is. Daarna volgt het meubilair als tweede meest 

voorkomend object dat vuur vat. 

 

 
Object van ontstaan fatale woningbranden 2008 

Bron: NIFV, 2009 
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2.4 De vindplaats van de slachtoffers 
 

Een niet onbelangrijk gegeven is de vindplaats van een slachtoffer. Uit deze 

resultaten van het CBS (2010) blijkt dat bijna 25% van de slachtoffers wordt 

aangetroffen in de ruimte waar de brand is ontstaan.  De helft van de betrokken 

personen werd verrast tijdens zijn/haar slaap. Één op zeven was immobiel en drie op 

tien was onder invloed van alcohol of drugs.   

 

 
Vindplaats slachtoffers 

Bron: CBS, 2003 

 

In 2.1 van dit document werden resultaten weergegeven over de ruimtes in de 

woning waar brand ontstaat. In onderstaande grafiek wordt weergegeven waar het 

slachtoffer werd aangetroffen tijdens de woningbrand. Ook hier blijkt dat de 

woonkamer en de slaapkamer de grootste risico’s vormen tot het ontstaan van 

brand. De meeste overleden slachtoffers worden hier dan ook aangetroffen (NIFV, 

2008, p. 32).  

 
Ruimte waarin slachtoffer is aangetroffen 

Bron: NIFV, 2009 
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Het is niet onbelangrijk om te weten waar en hoe het overleden slachtoffer zich 

precies bevindt in de ruimte waar hij/zij wordt gevonden. Meestal wordt het 

slachtoffer zittend gevonden. Ook worden zij vaak gevonden op de grond na een 

vluchtpoging (NIVF, 2009, p. 87).  

 
Fysieke positie dodelijke slachtoffers 

Bron: NIFV, 2009 

 

Soms komt het voor dat het slachtoffer overlijd voor of na een reddingspoging van de 

brandweer. Het moment van overlijden wordt weergegeven in volgende figuur (NIFV, 

2008, p.33).  

 
Moment van overlijden 

Bron: NIFV, 2009 

 

Hieruit blijkt dat 66% van de dodelijke slachtoffers overleed in de woning voordat de 

brandweer aankwam op de interventieplaats.  De NIFV kwam bij hun onderzoek ook 

tot de conclusie dat 27% van de slachtoffers bij woningbranden mobiel beperkt was 

(NIFV, 2009, p. 6). Misschien houden deze twee resultaten verband met elkaar.  
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2.5 Tijden van woningbranden 
 

Het NIFV (2009, pp. 59-60) onderzocht de tijden waarin woningbranden het meest 

voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat in de lente de meeste woningbranden zijn. Meer 

specifiek in de maanden april en juni. Daarnaast hebben de maanden december en 

januari ook een hoge kans op brand in de woning. De zomermaanden zijn het minst 

risicovol.  

 

De meeste fatale woningbranden vonden ook plaats tijdens het weekend. In 23% van de 

gevallen was dit op een zaterdag en 20% op een zondag.  

 
Dag van de week 

Bron: NIFV, 2009 
 
Een laatste gegeven dat werd onderzocht naar tijden van een woningbrand, was het 

tijdstip van de melding van brand. De meeste meldingen komen ’s nachts binnen vanaf 

20u tot en met 4u. Een derde van de dodelijke slachtoffers kwam om bij een 

woningbrand overdag. En 50% kwam om bij een woningbrand die ’s nachts plaatsvond.  

 
Tijdstip van melding 

  Bron: NIFV, 2009 
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2.6 Andere cijfers 
 

Het NIFV (2008, p.67) onderzocht wie de signalen ontdekt van een brandende woning. 

Onderstaande gegevens geven weer wie de ontdekker was van de brand. De meeste 

branden werden ontdekt door de buren of omstaanders, gevolgd door de bewoner zelf.  

 

 
Ontdekker van de brand (n=16) 

Bron: NIFV, 2009 
 

 

Onderstaande grafiek toont ons de aanwezigheid van rookmelders in de onderzochte 

brandende woningen. Hieruit blijkt dat in het merendeel van de woningen geen 

rookmelder hangt.  

 
Aanwezigheid rookmelders 

Bron: NIFV, 2009 
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Op deze pagina wordt aangetoond waaraan het slachtoffer precies overleed door de 

gevolgen van de woningbrand. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen de 

slachtoffers die sliepen en de slachtoffers die wakende waren.  

 
Hieruit blijkt dat bij de slapende slachtoffers de reden van overlijden lag in de 

immobiliteit om te vluchten, een te snelle brandontwikkeling waardoor er geen tijd meer 

was om de woning te ontvluchten en door alcoholgebruik waardoor de brand te laat 

ontdekt werd.  

Bij de slachtoffers die niet sliepen is de reden van overlijden ook de immobiliteit om het 

huis te ontvluchten. Daarnaast zijn de blokkering van de vluchtroute door brand en een 

te snelle brandontwikkeling ook de grootste oorzaken dat slachtoffers een woningbrand 

niet overleven (NIFV, 2009, p. 91). 

 

 
Reden fataliteit slapende dodelijke slachtoffers 

Bron: NIFV, 2009 
 

 
Reden fataliteit wakende dodelijke slachtoffers 

Bron: NIFV, 2009 
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3. Factoren die een evacuatie beïnvloeden  

 
Evacuatie gaat samen met de zelfredzaamheid van slachtoffers in een brand.  

Het begrip zelfredzaamheid wijst naar het menselijke vermogen bij brand om signalen 

van gevaar waar te nemen en te interpreteren, om beslissingen te nemen en uit te 

voeren, en die gericht zijn op het overleven van een brandsituatie (Kobes, Helsloot, de 

Vries & Post, 2008, pp. 17-30). 

 

Als we alle factoren bekijken, die een evacuatie moeilijker laten verlopen, dan komen we 

tot de conclusie dat we deze kunnen samenbrengen tot drie kenmerken.   

De mate van de brandveiligheid wordt bepaald door menskenmerken, 

gebouwkenmerken en brandkenmerken. 

 

De menskenmerken gaan over de eerste reactie bij het opmerken van een brand en het 

gedrag dat men stelt wanneer men in groep vertoeft.  

 

De gebouwkenmerken gaan over het gebouwontwerp en het evacuatieplan dat is 

opgesteld van het gebouw.  

 

De brandkenmerken gaan over de fysica van een brand. Hoe een brand zich ontwikkeld 

en welke signalen hiermee worden veroorzaakt.  

Hieronder nog een illustratie van hetgeen hierboven staat. 
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3.1 Psychonomie 
 

Margrethe Kobes (2011) stelt dat het menselijk gedrag bij brand zeer moeilijk bij te 

sturen is. Mensen in een brand ontvluchten pas de ruimte of woning wanneer de 

nood heel hoog is. De overgang tussen wat we als normaal ervaren en wat afwijkt 

van dat normale is niet zo scherp gesteld. Wanneer slachtoffers een eerste poging 

willen doen tot ontvluchting, kan het echter al te laat zijn. Daarom is het belangrijk 

om te communiceren over de gevaren van brand tijdens het incident. 

 

Hoe verloopt het denk- en gedragproces nu bij de mens wanneer er een brand 

uitbreekt? Voordat een slachtoffer een brandend huis wil ontvluchten, moeten de 

signalen van een brand herkend worden. Daarna wordt er een interpretatie gemaakt 

gevolgd door een beslissing om te vluchten (Kobes, Helsloot, de Vries & Post, 2008, 

pp. 17-30).  

 

Er zijn echter factoren die deze eerste reactie vertragen.  

• Een vertraagde eerste reactie. 

Het kan hier gaan om de alertheid van een persoon, maar ook over de 

onzekerheid over een situatie. Zo kan er rookontwikkeling zijn, maar is er geen 

vuur te bespeuren.  

 

• Het kiezen van een niet optimale routekeuze. 

Wanneer er geëvacueerd wordt kiezen personen altijd voor een bekende 

route. Maar vaak is dit de verkeerde. Zo lijkt een route met veel bochten 

langer dan ze is. Ook de oriëntatie binnen het gebouw is een belangrijk 

element. Zo spelen het gebouwontwerp en de routeaanduidingen een grote rol 

tijdens de evacuatie. Wanneer men een evacuatieroute volgt, dan wordt deze 

vaak bemoeilijkt. Dit door de mensen die door de rook lopen of mensen die 

terugkeren of hun route wijzigen.  
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• Groepsgedrag. 

De mens is en blijft een kuddedier en vertoont dus ook kuddegedrag. Groepen 

blijven zo lang mogelijk bijeen. Mensen helpen elkaar, zowel fysiek als 

emotioneel.  Dit vermindert de paniek, maar verhoogt wel het stressniveau, 

waardoor er een verminderde capaciteit ontstaat om signalen te verwerken en 

instructies correct uit te voeren. 

 
De psychonomie van de mens is afhankelijk van een aantal kenmerken van dat 

individu. Zo behoren karakter, kennis en het waarnemingsvermogen tot de 

persoonskenmerken. Zo ook sociale (rol en onderlinge sociale relaties) en 

situatiekenmerken (fysieke positie, bekendheid met de lay-out van het gebouw). Het 

karakter heeft te maken met of we al dan niet een leider zijn met een hoge 

stressbestendigheid en het geloven in ons eigen kunnen. Zo kan er een lage 

opmerkzaamheid zijn door het onder invloed zijn van alcohol of drugs, of omdat het 

individu slaapt. Dit heeft een negatieve invloed op de zelfredzaamheid bij personen. 

Ook de verantwoordelijkheid die een individu opneemt in noodsituaties is afhankelijk 

van de beroepsfunctie/rol (Kobes, M., 2008, pp. 15-46). 

 

Zo gebruiken mensen sneller de in- en uitgangen, dan de nooduitgang. Een ander 

voorbeeld is de noodverlichting. Mensen volgen beter de laaghangende borden naar 

de nooduitgang, dan de borden die hoog hangen. Margarethe Kobes (2011) stelt ook 

dat er bijna nooit gekozen wordt voor de snelste en kortste route bij evacuatie en dat 

mensen nooit meteen reageren op het brandalarm. Daarnaast worden 

nooduitgangen die nog ontgrendeld moeten worden nauwelijks gebruikt. Het is wel 

wetenschappelijk bewezen dat wanneer mensen het vluchtplan op voorhand 

bestuderen, zij geneigd zijn om sneller via de juiste evacuatieroute een brandend 

gebouw te verlaten (Schat, E., 2011, pp.8-10).  
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3.2 Bouwtechniek 

3.2.1 Gebouwvereisten 
 
Bij de gebouwkenmerken zijn technische kenmerken (installaties, omvang gebouw) 

en situatiekenmerken (bezettingsgraad, routekeuze) niet onbelangrijk. Zo zorgt een 

goede lay-out van een gebouw voor een snellere evacuatie. Lay-out gaat over 

vluchtrouteaanduidingen en vluchtroutes. Hoe groter een gebouw is, hoe negatiever 

de invloed op de zelfredzaamheid. Zo zorgt compartimentering voor een beperking 

van de verspreiding van rook in het gebouw. Wayfinding gaat over de oriëntatie in 

gebouwen. Dit is afhankelijk van het visuele bereik, de mate van de architectonische 

differentiatie, de indeling van de plattegrond en de bekendheid van het gebouw 

(Kobes, M., 2008, pp. 15-46).  

 
Hieronder worden enkele minimale eisen opgesomd voor appartementen, ongeacht 

de hoogte en ouderdom van het gebouw. Het gaat om vijf aspecten: de 

toegankelijkheid van het gebouw voor de hulpdiensten, de compartimentering, de 

detectie- en alarminstallatie, de evacuatieroute, de blustoestellen en –uitrusting 

(Janssens, L., 2010, pp. 33-39).  

 
Toegankelijkheid van een gebouw: 

Wanneer brand uitbreekt in de woning en de brandweer wordt opgeroepen, is het 

vanzelfsprekend dat het gebouw bereikbaar moet zijn. Vaak zijn er obstakels op en 

langs de toegangswegen zoals bomen of geparkeerde auto’s. Dit laatste is vaak een 

probleem. Daarom is het plaatsen van verwijderbare paaltjes aangeraden. Het 

wegdek moet ook voldoende hard zijn. Het gewicht van een aantal interventiewagens 

kan snel oplopen tot negentien ton.  
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Compartimentering:  

De bedoeling van compartimentering is de verspreiding van brand van de ene ruimte 

naar de andere ruimte verhinderen of vertragen. Dit kan door plafond, muren, 

vloeren of deuren in een ruimte brandwerend of brandvertragend te maken. Dit is 

noodzakelijk voor technische ruimtes, zoals verwarmingslokalen en liftkokers. Het is 

ook belangrijk om vluchtwegen, zoals traphallen en de uitgang naar buiten, maximaal 

te beveiligen tegen brand.  

 

 

 

 

Detectie- en alarmsystemen: 

Detectiesystemen in appartementsgebouwen zijn beregeld sinds enkele jaren. Er 

wordt wel een onderscheid gemaakt tussen detectie-installaties voor het hele 

gebouw en voor de individuele woningen in het appartement.  

 

Blustoestellen en uitrusting: 

Er moet minstens één draagbaar toestel met poeder of schuim en met een inhoud 

van zes kilo op elke verdieping aanwezig zijn. Er moet minstens één brandhaspel met 

muurhydrant per drie verdiepingen hangen. In of aan de technische lokalen moet een 

snelblustoestel voorzien zijn.  
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Evacuatiewegen en evacuatieplan : 

Naast een normale vluchtroute moet er ook een alternatieve route voorzien zijn in 

het gebouw. Doorgangen moeten minstens tachtig centimeter breed zijn, waarbij 

scheidingsdeuren brandwerend moeten zijn. Een traphal moet voorzien worden van 

een rookluik, zodat deze rookvrij blijft. De vluchtroute moet ook beschikken over 

noodverlichting. Deze blijft ingeschakeld wanneer de elektriciteit het begeeft. De 

evacuatieroute moet ook voorzien zijn van pictogrammen. Deze moeten duidelijk zijn 

voor iedereen. Het is ook belangrijk dat op iedere verdieping het nummer van de 

verdieping wordt geafficheerd. Er moeten ook noodtrappen voorzien worden.   

 

 
Voorbeeld van een uitschuifbare noodtrap 
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3.2.2 Brandbare woning 
 

Uit een studie van de Nederlandse Brandwondenstichting bleek dat de tijd om een 

brandende woning te ontvluchten drie minuten bedraagt. (Snick, C., 2011, z.p.) Er is 

dus een grote kans om in de vlammen om te komen. Guy Van de Gaer, directeur van 

de brandweervereniging Vlaanderen (2011, z.p.) bevestigt “Inderdaad, de tijd om uit 

je huis te raken is de voorbije jaren fors ingekort.”  

 

Vandaag de dag kunnen mensen hun huis prachtig inrichten. Hierbij denken ze niet 

steeds aan hun veiligheid. Alles moet zo goedkoop mogelijk zijn, waardoor de 

kwaliteit van materialen niet optimaal is voor de brandveiligheid. Bijv. een kast van 

tegenwoordig bestaat uit aan elkaar gelijmde vezelplaten, terwijl vroeger een kast uit 

eik bestond. Dit brandt veel trager dan een vezelplaat. Ook de moderne keukens en 

zetels zijn met goedkope en brandbare materialen geproduceerd.   

 

Er speelt ook een tweede factor mee in het sneller oplaaien van een brand. Door het 

vele gebruik van kunststof in huis ontstaat giftige rook. Vroeger was rook ook giftig, 

maar rook van kunststof is veel ongezonder. Het vergroot ook de kans dat 

slachtoffers niet op tijd de woning kunnen ontvluchten. 

 

Een laatste factor die de kans op het ontvluchten van een woning verkleint is een 

goede isolatie van de woning. Overal is er nu dubbele beglazing, en zijn muren en 

daken geïsoleerd. Het mag dan goed zijn voor het milieu, bij brand is dit zeer 

gevaarlijk en verhoogt het de kans op sterfte.  Hierdoor kan de warmte niet naar 

buiten en stijgt de temperatuur, waardoor de vlammen nog sneller oplaaien. 

Wanneer de lucht een  temperatuur van vijfhonderd graden heeft bereikt is er een 

grote kans op ontploffing (Snick, C., 2011, z.p.). 
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De UL3  en NIST4  hebben een onderzoek gevoerd naar de brandbaarheid van 

materialen. Dit deden ze aan de hand van een brandtest. Zij bouwden twee ruimtes: 

één met een hedendaags interieur en één met negentiende-eeuwse materialen. 

Hieruit bleek dat de negentiende-eeuwse ruimte volledig ontbrand5 was in 

negenentwintig minuten en dertig seconden, terwijl de hedendaagse ruimte al na 

drie minuten en dertig seconden volledig ontbrand was (Baardse, R.,  Hagen, R., 

2011, z.p.). 

 

 

     Bron: NVBR 2011 

 

 
 
 

  

                                                 
3 UL: Underwriters' Laboratories 
4 NIST: National Institute of Standards and Technology's  
5 Ontbrand: volledig in brand staan 
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3.3 Brandfysica 
 

Brandfysica speelt een rol in de brandkrommen en brandscenario’s.  

Een brandkromme is de weergave van een ontwikkeling van een brand gemeten in 

tijd. Dit gaat over de temperatuur, stralingswaarde en toxische waarde.  

Het brandscenario is de beschrijving van het ontstaan en de ontwikkeling van een 

brand gelinkt aan de kenmerken van een object (Kobes, M., 2008, pp. 47-55).  

3.3.1 De branddriehoek 
   

De branddriehoek bestaat uit drie delen die samen een brand kunnen 

veroorzaken. Deze driehoek bevat de elementen zuurstof, warmte en 

brandstof. Wanneer deze drie elementen aanwezig zijn wordt een 

verbrandingsproces op gang gebracht.  

 

De energiebron kan aanwezig zijn onder de vorm van bijvoorbeeld een kaars, 

een overbelaste elektriciteitskabel, … Wanneer een ontbranding ontstaat 

verbruikt deze zuurstof. Er moet 21% zuurstof aanwezig zijn in de ruimte waar 

de ontbranding zich afspeelt. Als het gaat om een gesloten ruimte, zal de 

verbranding stoppen door een te laag zuurstofpercentage (14-15%). De 

verbranding op zich produceert het element warmte. De branddriehoek 

speelt daarom ook een grote rol bij backdrafts en flashovers (Lambert, K., 

2010, p. 18).  
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3.3.2 Brandontwikkeling 
 
Beginfase: 

Wanneer de ontsteking plaatsvindt, is er voldoende zuurstof in de ruimte 

aanwezig. De brand voedt zich met die zuurstof en de ruimte zal zich 

langzaamaan vullen met rook. Hierdoor neemt het zuurstofgehalte af. Het is 

de hoeveelheid brandstof die bepaalt  hoe snel een brand zich ontwikkelt. 

Voor er echter eerst sprake is van brand, ontstaat er eerst een smeulbrand. 

Door de verbranding stijgt de temperatuur en ontvlamt de opstijgende rook. 

De vlammen zorgen voor een stralingswarmte, waardoor voorwerpen in de 

nabije omgeving ook vuur zullen vatten (Lambert, K., 2010, p. 19).   

 
De ontwikkelingsfase: 

Zodra de rook vuur vat, is er sprake van de ontwikkelingsfase. Een verhoging 

van de temperatuur is duidelijk aan te voelen, waardoor de brand merkbaar 

is. Er ontstaat een rooklaag waarin een gasvormige brandstof toeneemt. 

Onder deze rooklaag blijft nog zuurstof aanwezig. In die zone is de 

zichtbaarheid behoorlijk goed. Wanneer de brand evolueert zal de rooklaag 

zakken, waardoor de rook nog sneller kan zorgen voor verstikking.  Op een 

bepaalt moment zal er een vlammenfront ontstaan in de rooklaag. Er ontstaat 

een roll-over effect, d.w.z. dat het vlammenfront zich verplaatst in de 

rooklaag vertrekkend vanaf de brandhaard. Er zal nog meer stralingswarmte 

ontstaan vanuit de rooklaag, waardoor de temperatuur stijgt en een flashover 

zal optreden (Lambert, K., 2010, p. 19).  
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Flashover: 

Flashover is een plotse en voortdurende overgang van een brand in de 

ontwikkelingsfase naar een vol ontwikkelde brand. Een stijgende temperatuur 

zorgt voor een roll-over-effect en zo ontstaat er een vlammenfront. Zo kan er 

een temperatuur ontstaan van 600°C, zodat de kans op overleven zeer 

miniem wordt (Lambert, K., 2011, pp.2-5).  

 

 
 

De volontwikkelde brand: 

Na de flashover staat heel de ruimte in brand. Wanneer er nog 

bouwelementen bereikbaar zijn voor de brand, zal deze nog uitbreiden. Zo 

kan het zijn dat in de éne ruimte de volontwikkelde brand heerst en in de 

ruimte ernaast nog maar een brand in de  ontwikkelingsfase zit. De brand 

blijft aanwezig zolang er nog brandstof is (Lambert, K., 2010, p. 20).  

 

De dooffase:  

Nadat bijna alle brandstof opgebrand is, neemt de intensiteit van de brand af. 

Tijdens de dooffase zullen bepaalde voorwerpen nog smeulen. De gassen die 

hiervan vrijkomen, vormen nog steeds een risico voor de 

brandweermanschappen (Lambert, K., 2010, p. 20).  

 



Literatuurstudie: brandpreventie voor senioren  Devos Charlotte 

 37 

3.3.3 Brandverloop  

 
Om preventieve brandveiligheidsmaatregelen te treffen is het noodzakelijk zich 

te informeren over het verloop van een brand. (“Omtrent brandpreventie…”, 

2006, z.p.) 

Deze is afhankelijk van een viertal factoren: 

� Het type gebouw 

� Het gebruik van het gebouw 

� De zelfredzaamheid van personen in het gebouw 

� De omstandigheden waarin deze personen in het gebouw verblijven 

 

Een normale brandverloop bestaat uit verschillende fasen.  

� Ontdekkingsfase 

� Alarmeringsfase 

� Ontruimingsfase 

� Opkomstfase van de brandweer 

� Inzetfase van het operationele brandweerpersoneel 

� Red- en blusfase  

� Nablusfase  

� Nazorg 
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3.4 De bevindingen en voorstellen van Margrethe Kob es 
 

Er zijn veel factoren die een invloed uitoefenen op de zelfredzaamheid bij brand. 

Zo hebben volgende zaken een neutrale of negatieve invloed op de 

zelfredzaamheid (Kobes, M., 2008, pp. 28-29): 

� De huidige uitvoering van de vluchtrouteaanduidingen wordt niet 

gevolgd. Individuen in een noodsituatie zijn zich nauwelijks bewust van 

de aanwezigheid van deze aanduidingen.  

� De huidige uitvoering van de noodverlichting voldoet  niet. Mensen 

beschouwen dit als te donker.  

� Een gewoon ontruimingsalarm zou beter vervangen worden door een 

gesproken bericht en/of door bedrijfshulpverlening.  

� De draairichting van de nooduitgangen is niet onbelangrijk. Wanneer de 

draairichting van de uitgang tegen de vluchtrichting indraait, zal deze 

niet gebruikt worden door de vluchtende personen. 

� Nooduitgangen met een ontgrendelingsslot worden ook nauwelijks 

gebruikt in een noodsituatie. 

� Het is noodzakelijk dat een nooduitgang langs beide zijden te openen is. 

Zo niet, kan het individu niet terugkeren wanneer bijvoorbeeld een 

ruimte vol rook hangt. 

� Het vele gebruik van kunststoffen en schuimrubbers heeft ook een 

negatieve invloed op de zelfredzaamheid bij brand. Deze zorgen bij 

ontbranding voor veel giftige rook.  
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Margrethe Kobes (2008, pp. 44-45) formuleerde enkele unieke 

gebouwkenmerken die helpen bij de oriëntatie in een gebouw bij brand 

en zo ook de zelfredzaamheid vergroten.  

� Geluidsbakens gebruiken 

� Fotoluminescente pictogrammen in de vloer om de vluchtroutes 

aan te duiden. 

� Fotoluminescente pictogrammen op de muren om alsook de 

mogelijke vluchtroutes aan te duiden. 

� Ook stroboscopische lichtbakens bij de vluchtdeuren zouden de 

kans op zelfredzaamheid vergroten. 

� Als laatste zijn led-lichtslangen in vloeren en wanden ook vereist. 

Het moeten wel dynamische lichten zijn, d.w.z. lopende lichten.  

 

Volgens Margrethe Kobes  moet er wetenschappelijk onderzoek 

gevoerd worden naar de veiligheid van liften en roltrappen bij brand. 

Want  nog steeds gebruiken mensen deze teveel bij het ontvluchten 

van een brandend gebouw. Volgens haar is het ook noodzakelijk om 

regelmatig voorlichting en training te geven over brandveiligheid. Er is 

nog praktijkonderzoek naar het menselijk gedrag nodig, want we 

weten nog steeds te weinig over het gedrag in noodsituaties zoals 

brand (Kobes, M., 2008, pp. 44-45).  

 

De NIFV heeft daarom een spel ontwikkeld om het menselijk gedrag te 

onderzoeken. In het spel wordt een virtuele omgeving weergegeven 

waarin de ‘gamer’ moet reageren op veranderende 

omgevingsfactoren. Op deze manier kunnen individuen op een veilige 

manier geconfronteerd worden met brand in een gebouw. Dit spel kan 

na verloop van tijd ook gebruikt worden bij opleidingen en trainingen 

(Kobes, M., 2008, pp. 45-46). 
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4. Denkkaders voor brandveiligheidsbeleid  

 
De huidige benadering van brandveiligheid gaat ervan uit dat gebouwen reeds 

voldoen aan de veiligheidsvoorschriften om zich in veiligheid te stellen in geval van 

brand. Meestal is dit niet zo! Het ligt dan ook voor de hand dat het 

brandveiligheidsbeleid aangepast moet worden. Dit werd bijna nooit geëvalueerd 

en/of bijgestuurd. Zo moet er een brandveiligheidsbeleid komen voor alle risicovolle 

situaties. De ontwikkeling tot een goed beleid lijkt al zestig jaar stil te staan. Dit zorgt 

voor een kloof tussen het brandveiligheidsbeleid en de technische en menselijke 

aspecten (Kobes, M., 2008, pp.71-97).  

 

4.1 Bestaande denkkader 
 

Het bestaande denkkader rond het brandveiligheidsbeleid wordt hoofdzakelijk 

beschouwd vanuit bouwtechnisch perspectief. Er moet steeds een expert 

oordelen of iets voldoet aan de veiligheidsvoorschriften. Momenteel bepalen 

economische en maatschappelijke motieven (opinie) grotendeels de 

uitgangspunten van het brandveiligheidsbeleid. De kennis over het menselijk 

gedrag wordt voornamelijk gehaald van getuigenissen van personen die grote 

branden overleefden. Ook wordt er veel veiligheidsonderzoek gedaan naar het 

technisch functioneren van installaties tijdens noodsituaties, maar niet naar de 

reactie van individuen op deze installaties (Kobes, M., 2008, pp. 101-103). 
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Huidig systeem voor de beoordeling van brandveiligheid 

 

Vandaag de dag wordt zelfredzaamheid bij brand geassocieerd met mobiliteit. Zo 

worden jonge kinderen, ouderen en gehandicapten bestempeld als ‘niet-of 

minder zelfredzaam’.  Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen 

verminderde en gehinderde mobiliteit. 

� Verminderde mobiliteit: dit gaat over mensen die niet meer zelfstandig 

mobiel zijn of personen die onbekend zijn met de taal en infrastructuur. 

Het gaat dus om interne factoren. 

� Gehinderde mobiliteit: dit gaat over personen die wel mobiel zijn, maar 

die door externe factoren beperkt mobiel, of immobiel worden. 

Bijvoorbeeld in gesloten ruimtes of complexe gebouwen. 

Zo  worden personen met een beperkt waarnemings- en beoordelingsvermogen 

beschouwt als minder zelfredzaam (Kobes, M., 2008, pp. 101-105).  

 
Volgens Helsloot (2006) rust het huidige brandveiligheidsbeleid voornamelijk op 

drie aspecten (Kobes, M., 2008, p. 71): 

� Voorlichting 

� Vergunningsverlening 

� Toezicht



4.2 Nieuw denkkader 
 

Hagen (2007) formuleert  drie pijlers voor een nieuwe visie voor brandveiligheid 

(Kobes, M., 2008, p.84) 

� Het optimaliseren van de regelgeving 

� Het verhogen van het veiligheidsbewustzijn 

� Het reduceren van het aantal risico’s  

 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de mate van brandontwikkeling 

afhankelijk is van het soort aanwezige materiaal. Het gedrag van mensen is 

afhankelijk van het type gebouwfunctie. Deze zaken moeten dus in het nieuw 

brandveiligheidsbeleid komen te staan.  

Uit het huidige gebruikte denkkader komen we tot de conclusie dat er nauwelijks 

wetenschappelijke kennis wordt gebruikt. In het nieuwe denkkader zal hier dus 

verandering in komen (Kobes, M., 2008, p. 105).  

 

In het nieuwe brandveiligheidsbeleid vormen de wetenschap en de 

maatschappelijke opinie de basis voor een aangepaste/nieuwe wetgeving.   

De wetenschap onderzoekt wat veilig is en of die veiligheidsmaatregelen effectief 

zijn.   De effectiviteit van veiligheidsmaatregelen wordt gemeten a.d.h.v. 

incidentenanalyses en wetenschappelijke experimenten. Daarna worden de 

resultaten getoetst aan de maatschappelijke opinie. Er worden bevragingen 

gedaan naar wat er als veilig moet worden beschouwd.  De wetenschap en 

maatschappij zijn afhankelijk van elkaar (Kobes M., 2008, pp. 105-107).  
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Beoordelingssysteem brandveiligheid vanuit wetenschap 

 

Het begrip dat hier ontstaat bij ontwerpers (vanuit de wetenschap) is ‘fire safety 

engineering’. Het Nederlandse beleid voor brandveiligheid valt reeds binnen de 

doelstellingen van ‘fire safety engineering’ (Kobes, M., 2008, pp. 107-108).  

Dit zijn volgende doelstellingen: 

� Slachtoffers beperken. 

� Eigendommen en het milieu beschermen. 

� Gevaar en risico’s van brand meetbaar maken. 

� Optimale brandpreventieve maatregelen evalueren. 

 

‘Fire safety engineering’ wordt toegepast op: 

� Ontwerptechnische uitgangspunten 

� Voorschriften 

� Expertoordeel gebaseerd op: 

o Brandgedrag 

o De effecten van brand 

o De reactie en het gedrag van mensen 
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Verder bestaat ‘fire safety engineering’ ook nog uit statische onderzoeken. 

Hierdoor kunnen brandscenario’s en brandrisico’s bepaald worden. Daaruit 

volgend worden de brand- en vluchtveiligheid in gebouwontwerpen benoemd. Bij 

‘fire safety engineering’  gaat het eigenlijk om toegepaste brandveiligheidskunde. 

(Kobes, M., 2008, p. 109). 

 

Tijdens de eerste fase van een brand zijn aanwezigen in het gebouw eerst 

aangewezen op zichzelf en op anderen in de directe omgeving. Het gedrag dat 

wordt gesteld bij de eerste reactie op het alarm is bepalend om een brand al dan 

niet te overleven. Daarnaast spelen veiligheidsvoorzieningen en vluchtroutes ook 

een rol. Daarna volgt de professionele redding en medische bijstand, maar dat is 

maar een secundair belang. De kans om een brand te overleven wordt 

voornamelijk bepaald door de zelfredzaamheid van de persoon zelf (Kobes, M., 

2008, p. 113).  

 

Bij die zelfredzaamheid zijn er drie bepalende factoren: 

• De gebouwkenmerken 

• De brandkenmerken 

• De mensenkenmerken 

(Kobes, M., 2008, pp. 113-116). 

 

 



5. Brandpreventie 
 

Volgens ‘Van Dale’ betekent het begrip brandpreventie het volgende: 

‘Maatregelen ter voorkoming van brand’. Brandpreventie zorgt dus voor een 

voorkoming van de directe oorzaken van brand. Zo ook om schade te beperken. 

Let wel, brandpreventie alleen volstaat niet. De inzet van de brandweer is en 

blijft noodzakelijk.  (“Omtrent brandpreventie…”, 2006, z.p.) 

 

Het is ook de missie van de preventiedienst brandweer Antwerpen om 

brandpreventie te promoten. De preventionisten staan in voor het uitvoeren 

van brandpreventietaken. Hun missie is het informeren en sensibiliseren van de 

burgers, bedrijven en overheden over de risico’s van brand.  

Daarnaast ondersteunt de preventiedienst ook de overheden door een 

veiligheidsbeleid uit te tekenen waarin brandvoorkoming een centrale plaats 

heeft. Als laatste is het hun missie om advies te geven over bepaalde 

vergunningen en attesten (Brandweer Antwerpen, n.d., z.p.).  

 

Brandvoorkoming situeert zich op drie terreinen.  

Zij heeft een adviserende en controlerende rol. Zo levert de brandweer en de 

overheidsdiensten vergunningen en attesten af en adviseren zij om schade te 

voorkomen of te beperken.  

Daarnaast verschaft de brandweer informatie aan de burgers, bedrijven, 

instellingen en overheidsdiensten. Hiermee wil zij sensibiliseren over de risico’s 

van brand (Withouck, 2011, p.3).  
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5.1 … onderdeel van de veiligheidsketen 
 

Om veiligheidsproblemen, zoals brand(on)veiligheid, in een breder perspectief 

te plaatsen wordt de veiligheidsketen ingeschakeld. (Liebregts, J., 2006 pp. 60-

70) Dit is een hulpmiddel om de veiligheidsproblematiek aan te pakken aan de 

hand van vier dimensies.  

� Tijd 

� Ruimte 

� Sociale netwerken 

� Kennisgebied  

Dit model draagt bij tot een betere risicoreductie.  

 

De veiligheidsketen bestaat uit vijf fasen.  

 
Proactie is een eerste fase in de veiligheidsketen. Hier worden de structurele 

oorzaken van toekomstige onveilige fenomenen onderzocht en tegengegaan. 

Het kan dus een mogelijk gevaar voorkomen. Dit is wat ‘community safety’ 

inhoudt. Aan de hand van dit project wordt geprobeerd om een al bestaand 

gevaar te beperken of te voorkomen.   

 

De tweede fase is die van de preventie. Vormen van onveiligheid die zich al 

voordoen worden a.d.h.v. preventieve maatregelen voorkomen.  

 

Na de preventieve fase, volgt de fase van de preparatie. Wanneer er na de 

eerste en tweede fase toch iets fout gaat, dan is er voorbereiding op een 

mogelijke ramp vereist.  

 

Repressie is een vierde fase in de preventieketen. Een synoniem hiervoor is ‘het 

optreden zelf’. Hier worden gevaren bestrijd om eventuele schade te beperken 

of te voorkomen.  
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Als laatste is er de nazorg. Deze is gericht op schadeherstel en –reductie. Een 

belangrijk element tijdens deze fase is de evaluatie.  Nazorg omvat drie 

elementen: 

� Het menselijke element.  

Dit gaat vooral over de opvang van slachtoffers en hulpverleners. Het 

beperken van geestelijke schade staat hier centraal. 

� Het economische element 

Hier wordt de maatschappelijke orde hersteld door schadereductie en 

bereddering.  

� Het leerelement  

Elke gebeurtenis brengt nieuwe kennis aan het licht. Bij de evaluatie na 

een ramp kunnen lessen worden gebruikt om de proactieve en 

preventieve maatregelen bij te sturen.  

 
Uit de laatste paragraaf kan gesteld worden dat de veiligheidsketen een 

oneindige cyclus vormt.  

 

Bron: Liebregts J. (2006) 

 

Een laatste belangrijk gegeven bij deze theorie is dat samenwerking 

noodzakelijk is voor het slagen van iedere fase. Bijv. bij de preparatie: de 

hulpverleningsdiensten die samen oefeningen organiseren en uitvoeren.  
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De veiligheidsketen kan samen met een ander systematisch model gebruikt 

worden: de cirkel van Deming. Hier worden de fasen van Plan-Do-Check-Act 

toegepast.  

 

Plan (plannen) is een veiligheidsanalyse uitvoeren op een hedendaagse 

situatie en daarrond doelstellingen, activiteiten en een beleid opmaken.  

In dit project is dit het probleem van de vele senioren die slachtoffer 

worden van een woningbrand. Dit gaf aanleiding tot het opstarten van 

het project. Er wordt gekeken wat en wie er allemaal nodig is om het 

project realiseerbaar te maken.  

 

Na Plan volgt de Do-fase (uitvoeren). Hier worden alle bovenstaande plannen 

uitgevoerd in de praktijk. Hiervoor is inzet van mensen en middelen nodig.  

Voor het project worden aan de hand van een literatuurstudie en 

interviews brandpreventieve maatregelen en tips geformuleerd die 

dienen om het aantal slachtoffers onder de senioren bij woningbranden 

te reduceren. Daarna worden de brandpreventieve maatregelen en tips 

aan de organisaties die werken voor de verpleegkundige familiezorg 

gegeven.   

 

Een volgende fase is die van de Check (evalueren). De resultaten die 

resulteren uit de Do-fase worden bestudeerd en er worden werkpunten 

opgesteld.  

Dit wordt pas gerealiseerd na het geven van de brandpreventieve 

maatregelen en tips aan de organisaties van de verpleegkundige 

familiezorg.  
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Na dit alles volgt de Act-fase (bijstellen). Er worden verbeterpunten 

geformuleerd voor de Plan-fase. 

Indien nodig kan de presentatie, die gegeven wordt aan de organisaties 

van de verpleegkundige familiezorg, bijgewerkt worden.  

 

Het toepassen van de cirkel van Deming is, zoals de veiligheidsketen, een 

oneindige cyclus die leidt tot risicoreductie.  

 

 

 

Let wel! Ook al wordt er een uitstekende proactie en preventie uitgevoerd, 

dan nog blijven restrisico’s bestaan.  
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5.2 De preventiepiramide toegepast op brandpreventi e 
 

De preventiepiramide wordt vooral gebruikt om criminele fenomenen te bestrijden 

of te beperken. Ze wordt bijna nooit toegepast op andere problemen zoals 

brandonveiligheid. Aan de hand van dit hoofdstuk zal ik proberen de 

preventiepiramide te verbinden met brandpreventie.   

 

De preventiepiramide (Dekclerck, 2006, pp.24-25) heeft drie verschillende functies. 

Deze zijn het ordenen van preventiemaatregelen, zorgen voor een verruiming naar 

de context en daarnaast oriëntatie op die context. Preventieve maatregelen kunnen 

zowel positief als negatief georiënteerd zijn en kunnen ingedeeld worden in 

verschillende niveaus.  

 

Er bestaan vijf niveaus in de preventiepiramide (Declerck, 2006, pp. 25-29). Deze 

verschillen ten opzicht van elkaar door het verschil in graad van de 

probleemgerichtheid.  

• Niveau 4: Curatieve maatregelen 

Hier is de brand reeds ontstaan en eventueel geblust. Preventie komt hier dus te 

laat. In dit niveau worden verschillende instanties betrokken zoals de brandweer, 

slachtofferbegeleiding, de verzekeringsmaatschappij, … Slachtofferbegeleiding 

kan zorgen voor nazorg van de slachtoffers. Men kan lessen leren voor de 

toekomst. 

• Niveau 3: Specifieke preventieve maatregelen 

In dit niveau kunnen brandpreventie maatregelen nog toegepast worden. De 

preventieve maatregelen die hier worden toegepast zijn negatief georiënteerd. Ze 

laten de mensen herinneren aan het risico op en het gevaar van brand. Dit niveau 

handelt ook over de zelfredzaamheid van personen bij een brand. Voorbeelden 

hiervan zijn een eerste bluspoging van een persoon om de brand te doven. 

Hiervoor zijn uiteraard blusmiddelen nodig. Niveau drie dient dus om directe 

brandonveiligheden tegen te gaan.  
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• Niveau 2: Algemene preventieve maatregelen 

Dit niveau heeft dezelfde probleemgerichtheid als niveau drie en speelt 

onmiddellijk in op brandonveiligheden. Het verschil is dat er positieve preventieve 

maatregelen geformuleerd worden i.p.v. negatieve. Op die manier treedt het 

fenomeen brandonveiligheid niet snel uit zijn voegen. Voorbeelden hiervan zijn 

rookmelders, pictogrammen, nooduitgangen, evacuatieplannen, … Zo biedt de 

brandweer Antwerpen ook tal van preventieve fiches aan over vuurwerk, hoe een 

bestuurder moet reageren op een interventievoertuig op de weg,. 

• Niveau 1: Fundamentele preventieve maatregelen 

Dit niveau dient om de algemene leefkwaliteit te bevorderen a.d.h.v. een beleid. 

Bij het nemen van deze preventieve maatregelen wordt niet meteen gedacht aan 

het fenomeen brandonveiligheid. Het biedt dan ook niet meteen een antwoord op 

het probleem. Voorbeelden van fundamentele preventieve maatregelen zijn 

kazernebezoeken aan de brandweer en het BIC
6
. 

• Niveau 0: De maatschappelijke context 

Het laatste niveau kadert binnen de gehele samenleving en maatschappij. Er 

komen zaken voor zoals het gevoerde politieke beleid. Hier kunnen zowel positieve 

als negatieve preventieve maatregelen genomen worden. Zo zorgt  IBZ er 

regelmatig voor dat verschillende campagnes rond brandpreventie kunnen 

opgestart worden. Ook de brandweerhervorming speelt zich af in dit niveau.   

 
 Bron: Declerck, 2006 
 
 

                                                 
6 BIC: Brandweer InformatieCentrum 
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5.3 Brandpreventiemaatregelen 
 

In dit hoofdstuk komen verschillende brandveiligheidsmaatregelen aan bod die 

kunnen toegepast worden bij de algemene bevolking.  

 

 5.3.1 Rookdetectors  
 

• Een rookdetector in de woning is verplicht in Vlaanderen wanneer het 

gaat om een nieuwbouw of renovatie. Het is aan te raden om er één te 

plaatsen op elke verdieping van het huis er één te plaatsen. De plaats 

waar een rookdetector het best wordt opgehangen (aan het plafond) is 

een ruimte waar de meeste kamers op uitkomen (Brandweer Antwerpen, 

n.d., z.p.).  

 

5.3.2 Evacuatieplan en vluchtroutes 
 

• Hoe onbelangrijk en gek het ook klinkt, maak een 

vluchtplan/evacuatieplan van je eigen woning en/of zit samen met het 

gezin om dit te bespreken. Op die manier zijn de kortste en veiligste 

routes om het huis te ontvluchten gekend voor alle medebewoners. Zo sta 

je er ook eens bij stil, zodat je in een noodsituatie minder tijd verspilt met 

het huis te ontvluchten (Brandweer Antwerpen, n.d., z.p.).  

 

• Zorg dat de vluchtwegen, aangeduid op het evacuatieplan, een vrije 

doorgang hebben. Obstakels worden onzichtbaar wanneer een ruimte zich 

vult met rook (Brandweer Antwerpen, n.d., z.p.).  

 

• Wanneer geen enkele vluchtroute meer bruikbaar is, dan is er nog een 

veilige manier om zich tijdelijk af te schermen van de vlammen. Ga op het 

terras/balkon staan en sluit alle ramen en deuren. De brandweer kan je als 

slachtoffer op deze manier snel evacueren. (Brandweer Amsterdam – 

Amstelland, n.d., z.p.) 
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• Gebruik nooit de lift wanneer een huis of appartement in brand staat. De 

liftschacht vult zich met rook en de kans bestaat dat de elektriciteit uitvalt. 

Dan zitten eventuele slachtoffers als ratten in de val. (Brandweer 

Antwerpen, n.d., z.p.) 

5.3.3 Brandvertragende middelen 
• Brandvertragende middelen zijn producten die een beginnende brand 

kunnen afremmen of zelfs tegengaan. De uitbreiding van de brand wordt 

ook drastisch vertraagd. Zo worden behandelde materialen zoals hout, 

papier, karton, stro en textiel zo goed als onbrandbaar (Ajax Chubb Varel, 

2011, z.p.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4 Veilig met elektrische apparaten 
 

• Gebruik nooit een driewegstekker! Die kan oververhit raken, afhankelijk 

van welke apparaten erop aangesloten worden (Brandweer Amsterdam – 

Amstelland, n.d., z.p.). 

 

• Wanneer er een kabelhaspel wordt gebruikt, dan moet deze volledig 

uitgerold worden. Die kan bij gebruik oververhitten en hierdoor kan brand 

ontstaan (Brandweer Amsterdam – Amstelland, n.d., z.p.).  
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• Bij oudere mensen staan vaak nog oude televisietoestellen. Achter de 

beeldbuis kan zich makkelijk stof ophopen. Dit kan bij het spelen of in de 

stand-by stand oververhitten en brand veroorzaken. De moderne 

flatscreens zijn brandveiliger. Zij werken immers alleen met een stand-by 

stand en er kan zich minder stof ophopen in het toestel (Brandweer 

Amsterdam – Amstelland, n.d., z.p.).  

• Een droogkast moet regelmatig worden schoongemaakt. De stoffilter 

verzamelt na iedere droogbeurt stof en pluisjes. Wanneer deze filter vol is 

en de droogkast is ingeschakeld, dan kan deze oververhitten en kan brand 

ontstaan (Brandweer Amsterdam – Amstelland, n.d., z.p.).  

 

• Wanneer de droogkast niet wordt gebruikt, is het aan te raden om 

wasgoed niet te dicht bij de kachel te hangen om te drogen (Brandweer 

Amsterdam – Amstelland, n.d., z.p.).  

 

• Koop enkel elektrische apparaten met een CE keurmerk (Vanlerberghe, P., 

n.d., z.p.). 

 

• Elektrische dekens moeten correct gebruikt worden. Dit wil zeggen niet 

plooien of vouwen (Vanlerberghe, P., n.d., z.p.). 

5.3.5 Opgepast met brandbare producten en materiale n 
 

• Kaarsen zijn mooie decoratieve materialen om het 

huis gezellig te maken. Maar hou ze uit de buurt 

van gordijnen en/of andere brandbare materialen. 

Ook niet onbelangrijk is een vaste onbrandbare 

kandelaar (Brandweer Amsterdam – Amstelland, 

n.d., z.p.).  

 

• Ruim altijd lucifers of aanstekers op en houdt ze buiten het bereik van  

(klein)kinderen (Vanlerberghe, P., n.d., z.p.).   
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• Schoorstenen moeten ieder jaar door een erkend bedrijf schoongeveegd 

worden. Wanneer er toch brand ontstaat dan kan men blussen met zand 

of soda. Blus nooit met water, want door de stoomvorming kan zich een 

ontploffing voordoen. Een schoorsteenbrand herken je aan het loeiend 

geluid (Brandweer Amsterdam – Amstelland, n.d., z.p.).  

 

• Rook nooit in bed, want de kans dat je in slaap valt is zeer groot. Hierdoor 

kan het beddengoed beginnen smeulen en branden (Brandweer 

Amsterdam – Amstelland, n.d., z.p.).  

 

• Gebruik veilige asbakken waarin de sigaret valt wanneer deze is 

opgebrand (Brandweer Amsterdam – Amstelland, n.d., z.p.).  

 

• Gooi nooit een asbak leeg in een prullenbak. De sigaretten of sigarenas 

kan nog smeulen en brand veroorzaken (Brandweer Amsterdam – 

Amstelland, n.d., z.p.).  

 

• Pas op met brandbare materialen in de buurt van verlichting. Sommige 

lampen worden immers zeer heet en kunnen brand veroorzaken 

(Vanlerberghe, P., n.d., z.p.).  

 

5.3.6 Een correcte oproep naar de brandweer 
 

• Bel het nummer 112 voor gelijk welke noodoproep. De dispatching 

stuurt de juiste discipline ter plaatse.  

• Wanneer je een noodoproep doet moet je de drie W’s vermelden 

(Waar, wat en wie). Waar vindt de noodsituatie plaats en op welke 

verdieping of welke ruimte? Wat is er gebeurd, hoeveel personen zijn 

in gevaar en hoe is hun toestand? Wie belt er en doet de noodoproep 

naar de 112? (BIC, 2011, p. 5) 

 

 



Literatuurstudie: brandpreventie voor senioren  Devos Charlotte 

 56 

5.3.7 Veilig koken 
 

• Net zoals potten en pannen moet een blusdeken aanwezig zijn in de 

keuken. Dit is het perfecte blusmiddel wanneer de vlam in de pan schiet of 

wanneer kledij in brand staat (Brandweer Amsterdam – Amstelland, n.d., 

z.p.).   

 

• Wanneer toch brand ontstaat is het belangrijk om het fornuis en de 

afzuigkap uit te schakelen. Gebruik het blusdeken en/of bel de brandweer 

(Vanlerberghe, P., n.d., z.p.). 

 

• Tijdens het koken blijf je best in de keukenruimte. Gebruik voor de 

zekerheid een kookwekker en neem deze mee wanneer je de ruimte 

eventueel verlaat (Vanlerberghe, P., n.d., z.p.). 

 

• Houd pannenlappen, keukenhanddoeken of andere brandbare materialen 

op een afstand van het fornuis tijdens het koken (Vanlerberghe, P., n.d., 

z.p.).  

 

5.3.9 Rook-/vluchtmasker 
 

Dit masker filtert gedurende vijf minuten 96% van de rookdelen bij brand in 

de woning. Dit vergroot de kans om de brandende woning te ontvluchten. Het 

masker dient als vluchtmiddel en niet om de brand tegemoet te gaan. Het 

masker is eerder duur en kan slechts éénmaal gebruikt worden (Safety 

Equipment, n.d., z.p.). Ze zijn vooral verkrijgbaar in Nederlandse 

verkooppunten. In België worden meer professionele en industriële maskers 

verkocht.  
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5.3.10 Fotoluminescente maatregelen 
 

In het boek over ‘zelfredzaamheid bij brand’ van Margrethe Kobes (2008, pp. 

44-45) kwam ik op het idee om brandpreventieve maatregelen toe te passen 

in de vorm van fotoluminescente materialen. Zo kunnen er 

fotoluminescente/oplichtende strips aangebracht worden op iedere trede van 

een trap. Ook kunnen er fotoluminescente/oplichtende pictogrammen 

geplakt of aangebracht worden op de vloeren in de gangen van 

appartementen. Momenteel is dit verplicht in nieuwe gebouwen van 

bedrijven (FOD Arbeid, Werkgelegenheid en Sociaal Overleg, 2011, z.p.). Een 

kleeflint van 10 cm breed en 5 meter lang kost ongeveer €180,00. Een 

pictogram kan tussen de €20,00 en €60,00 kosten. Er zijn al verschillende 

pictogrammen en kleefbanden beschikbaar in bepaalde verkooppunten.   
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6. Interviews 

 
Na de objectieve gegevens te hebben onderzocht, werd er ook gepeild naar de subjectieve 

gegevens omtrent brandveiligheid bij senioren. Hiervoor werden interviews afgenomen van 

elf ervaren personen binnen de organisatie van brandweer Antwerpen. Er werden vier 

adjudanten, twee sergeanten, twee officieren, twee operationele manschappen en één 

iemand van de preventiedienst die ook ervaring heeft in de vrijwillige brandweer 

geïnterviewd.  Er werden bevragingen gedaan naar meest voorkomende oorzaken, de 

leeftijdscategorie van de slachtoffers en brandpreventieve maatregelen.  
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6.1 Oorzaken van woningbranden bij senioren 
 

Negen van de elf geïnterviewde verklaarde dat er veel keukenbranden zijn. Zij 

vertelden dat de meeste oorzaken van woningbranden bij senioren ontstaan door 

vergeetachtigheid en onoplettendheid. Velen haalden het voorbeeld aan van ‘de pot 

op het vuur’. Ook het gasvuur vergeten uit te schakelen komt vaak voor. Het 

vergeetachtig zijn kan gepaard gaan met dementie, wat niet abnormaal is voor deze 

oudere leeftijd vandaag de dag.  

 

Roken vormt het tweede grootste risico tot een woningbrand. De slaapkamer en 

woonkamer zijn de ruimtes waar de brand door een sigaret meestal ontstaat. De 

meeste branden komen voor wanneer de persoon in slaap valt met zijn sigaret in de 

zetel.  

 

Op de derde plaats, van meest voorkomende oorzaken van woningbranden bij 

senioren, staan elektrische apparaten. Defecten aan apparaten, elektrische dekens 

en elektrische vuurtjes zijn vaak boosdoener van een beginnende brand. De 

geïnterviewde personen wisten ook te zeggen dat de oorzaak van brand bij 

elektrische vuurtjes voorkomt doordat senioren er hun kledij en handdoeken 

opleggen om te drogen.  

 

Naast deze drie meest voorkomende oorzaken van woningbranden bij senioren 

werden ook andere oorzaken aangehaald zoals technische mankementen aan het 

gebouw, kaarsen, overbelasting en kortsluiting, implosie van oude televisietoestellen 

en het vele brandbare materiaal in de woningen.  
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6.2 De slachtoffers 
 

Er werd gevraagd of de geïnterviewde personen al een dodelijk slachtoffer hadden 

aangetroffen in een woningbrand en of dit om een jongere of oudere persoon ging. 

Slechts twee personen kregen nog niet te maken met een dodelijk slachtoffer. De 

personen die wel al met dit fenomeen geconfronteerd werden verklaarden dat het 

zowel ging om jongere als oudere personen, maar met een kleine meerwaarde de 

senioren toch op nummer één staan met 63%.  Enkele geïnterviewden wisten te 

vertellen dat het niet alleen om oudere personen gaat, maar vooral om personen uit 

de lagere sociale klasse. Ook allochtonen vormen een grote risicogroep. Vaak zijn zij 

niet veiligheidsbewust door de opvoeding en een gebrek aan communicatie.  

 

Zeven van de elf geïnterviewden haalden verminderde mobiliteit aan als grootste 

reden voor de kleinere kans dat senioren hebben om een brandende woning te 

ontvluchten. Daarnaast is de te trage reactie en de lage opmerkzaamheid van brand 

in de woning een groot probleem bij senioren. Zo vertelde één van de geïnterviewde 

dat er een evacuatieoefening werd gehouden in een rusthuis en dat slechts weinigen 

reageerden op het brandalarm. Door deze lage opmerkzaamheid sterven deze 

personen vaak aan intoxicatie van de giftige rook. Naast deze oorzaken van sterfte 

werden ook andere redenen aangehaald zoals het gebruik van medicatie 

(slaapmiddelen), het verlies van oriëntatie en het nog willen uitvoeren van een 

bluspoging. De meeste slachtoffers worden teruggevonden bij deuren en ramen.  
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6.3 Brandpreventieve maatregelen 
 

De geïnterviewden werden ook bevraagt naar de aanwezigheid van rookmelders in 

de woningen van slachtoffers van brand. 72% verklaarde dat er in de woningen waar 

brand ontstond geen rookmelder werd aangetroffen, maar er is een stijgende trend 

in de toename van het aankopen van rookmelders door de vele 

sensibiliseringscampagnes. Vooral in de oudere gebouwen is de afwezigheid van 

detectie laag. Het is ook opvallend dat bij de lagere sociale klasse (kansarmen) geen 

rookmelders worden aangeschaft. Zo zijn er veel kansarmen in luchtbal, Dam en 

Antwerpen Noord.  

 

In het kwantitatieve deel van dit document werd het opmaken van een evacuatieplan 

voorgesteld als brandpreventieve maatregel. Dit wordt echter niet vaak uitgevoerd in 

de eengezinswoning, want meestal kennen de bewoners hun weg naar buiten in de 

eigen woning. De meeste geïnterviewde personen zien het dan ook niet haalbaar om 

dit te sensibiliseren bij de burger. De merendeel vindt het wel belangrijk om samen te 

zitten met het gezin om de mogelijke evacuatieroutes te bespreken in geval van 

brand.  

 

Een laatste bevraging ging over brandpreventieve tips die de geïnterviewde personen 

zouden geven aan oudere familieleden. Hieruit blijkt dat het aankopen van een 

rookmelder op de eerste plaats staat. Daarnaast adviseerden de personen ook het 

aankopen van een flatscreen en het hebben van een blusmiddel of –deken in de 

woning. Het keuren van de elektriciteit in de woning vinden ze ook zeer belangrijk.  

Daarnaast werd nog een probleem aangehaald over het gsm-gebruik bij senioren. Zij 

beschikken minder over een gsm dan de jongere generatie. Het kan dus voorvallen 

dat tijdens een brand de brandweer niet kan verwittigd worden door het slachtoffer. 

Ook werd voorgesteld om de senioren te leren bellen naar de hulpdiensten, want zij 

slaan vaak in paniek aan de telefoon. Daarom stelde één van de geïnterviewden voor 

om een infofiche op te hangen bij de telefoon met daarop de telefoonnummers van 

de 112 en de huisarts, en het adres van de woning.  
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Zo kunnen de hulpdiensten snel en correct verwittigt worden in geval van brand. Als 

laatste brandpreventieve maatregel zou geadviseerd worden om voorzichtig te zijn 

en alert te blijven.  

 

Hoewel bovenstaande maatregelen brand kunnen voorkomen of ervoor zorgen dat 

de hulpdiensten snel verwittigt worden, is het toch noodzakelijk dat de 

toegankelijkheid naar de interventieplaats zonder hindernissen gebeurt. Daarover 

heeft het brandweerpersoneel toch wat klachten. Zo zorgen te smalle wegen, 

straatversieringen, zoals bloembakken en paaltjes, en verkeerd geparkeerde auto’s 

(vooral in straten van beurtelings parkeren) voor problemen om de interventieplaats 

snel te bereiken. Daarom dat het dan ook goed is dat er verschillende posten 

verspreidt zijn over het hele werkingsgebied van brandweer Antwerpen. Zo 

vertrekken er meerdere auto’s vanuit verschillende plaatsen, zodat de 

interventieplaats toch snel kan bereikt worden.  
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7. Conclusie 
 

Er zijn drie grote oorzaken die leiden tot het ontstaan van een woningbrand.  

� Een eerste oorzaak is het defect aan of verkeerd gebruiken van apparaten. 

Het gaat hier vooral over elektrische toestellen.  

� De tweede meest voorkomende oorzaak van brand is roken, in combinatie 

met brandbare materialen in de woning.  

� Een derde oorzaak van woningbranden is brandstichting door zelfdoding.  

De meeste branden komen voor in rijwoningen en flatgebouwen en dit meestal in de 

woon- of slaapkamer. Voor de eerste twee brandoorzaken kan de brandweer 

Antwerpen de burgers informeren en sensibiliseren.   

 

Het aantal dodelijke slachtoffers bij woningbranden verloopt in dalende lijn. Er vallen 

meer mannelijke dan vrouwelijke slachtoffers.  Hierbij gaat het vooral over personen 

met een leeftijd van 0-10 jaar en 60+. Alleenstaanden zijn het meest vatbaar voor 

brand in hun woning. De grootste oorzaak van het niet tijdig kunnen ontvluchten van 

de woning is een beperkte mobiliteit. Uit de literatuurstudie blijkt ook dat de helft 

van de dodelijke slachtoffers geen rookmelder in huis heeft. De meeste overlijdens 

door intoxicatie vinden dan ook plaats voor de brandweer op de interventieplaats 

aankomt.  

 

Naast het niet hebben van een rookmelder en een beperkte mobiliteit zijn er nog 

factoren die een evacuatie uit een woning tegenwerken. Zo wordt er veel onderzoek 

verricht en worden veiligheidsmaatregelen genomen om gebouwen brandveilig(er) te 

maken. Maar vandaag de dag wordt nog steeds geen rekening gehouden met het 

gedrag van mensen in noodsituaties. Er is dringend nood aan wetenschappelijk 

onderzoek van het menselijk gedrag en brandontwikkeling. Dit laatste verwijst ook 

naar de principes waarop het nieuwe brandveiligheidsbeleid zou moeten steunen.  
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Na dit kwantitatief onderzoek heb ik ook een kwalitatief onderzoek gevoerd. Dit aan 

de hand van interviews afgenomen van elf ervaren personen in het werkveld van de 

brandweerorganisatie. Hieronder worden de conclusies weergegeven.  

 

De meest drie voorkomende oorzaken van woningbranden bij senioren zijn 

vergeetachtigheid, meestal in de keuken tijdens het koken, roken en het verkeerd 

gebruik van of een defect aan elektrische toestellen.  

Senioren maken een meerwaarde uit van de dodelijke slachtoffers in een 

woningbrand. De redenen hiervoor zijn verminderde mobiliteit en een lage 

opmerkzaamheid, met intoxicatie tot gevolg.  

 

Bijna drievierde van de woningen waar brand ontstond, had geen rookmelder 

aangeschaft. Dit komt vooral voor in oudere gebouwen en bij de armere bevolking. 

Het sensibiliseren om een evacuatieplan op te maken bij de burger is niet haalbaar. 

Wel moet het mogelijk worden om dit onderwerp bespreekbaar te maken binnen het 

gezin.   

 

De meest geschikte brandpreventieve tips die zouden kunnen gegeven worden aan 

senioren is het aanschaffen van een rookmelder, aanschaffen van een flatscreen en 

een blusdeken. Het kan ook nuttig zijn om de senioren te leren hoe ze de brandweer 

moeten verwittigen en om hun te adviseren een gsm aan te schaffen en die leren te 

gebruiken.  

 

Wanneer we beide onderzoeken samen bundelen concluderen we volgende meest 

voorkomende oorzaken: 

1. Defect aan of verkeerd gebruik van elektrische toestellen 

2. Roken 

3. Vergeetachtigheid bij het koken 

4. Brandstichting door zelfdoding 
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Uit beide onderzoeken bleek ook dat het vooral de oudere personen zijn die meer 

kans hebben om een brand te veroorzaken en daarbij de woningbrand niet 

overleven.  

 

Uit beide onderzoeken bleek ook dat de reden van het overlijden overeenstemmen. 

Het beperkt mobiel zijn en het niet hebben van een rookmelder hebben een 

negatieve invloed op de kans om een woningbrand te overleven. Bij beperkte 

mobiliteit kunnen de oudere slachtoffers minder snel de woning ontvluchten en 

raken zij bevangen door de rook. Ook het niet hebben van een rookmelder zorgt 

ervoor dat de brand veel te laat opgemerkt wordt, waardoor de personen omkomen 

door intoxicatie van de giftige rook.   

 

Als laatste wil ik zeggen dat het  project binnen het kader van proactie valt en dat er 

dan ook tal van mogelijkheden zijn om de al bestaande gevaren tegen te gaan of te 

beperken. Daarom zal ik op de volgende pagina proberen een goed beleid te 

formuleren om de brandveiligheid bij 60-plussers te optimaliseren.  
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8. Beleids- en adviesnota 
 

8.1 Algemene maatregelen 
 

Hier worden preventieve en brandveilige maatregelen geformuleerd die niet 

specifiek in de woning zelf moeten voorzien worden. Deze worden niet opgenomen 

in de introductie over brand(on)veiligheid bij zestigplussers omdat de adviezen die 

we deze doelgroep willen aanreiken makkelijk, goedkoop en concreet toepasbaar 

moeten zijn. 

8.1.1 Brandveiligheid voor senioren in een rij- of 
alleenstaande woning 
 
Aanstellen van een maatschappelijke woonwachter: 

Een maatschappelijke woonwachter is een bewoner van een wijk die 

aandacht heeft voor de veiligheid van senioren in en om hun woning. Dit is 

een Nederlands project en het concept is vernieuwend. De woonwachters zijn 

vrijwilligers en controleren nadat zij een melding krijgen van het ‘Wijk SMS 

Alert-systeem’. Daarna moeten zij  melding doen van een al dan niet ernstige 

situatie aan de woonwachterscentrale (Ruibing, J., 2011, p. 30).  

 

Voordelen Nadelen 

 
� Regelmatige controle op de 

brandveiligheid en criminaliteit. 
� Vergroot de sociale cohesie 

tussen de bewoners. 
� Verbetert de brandveiligheid bij 

de bewoners van het 
appartement. 

� Groter veiligheidsgevoel. 

 
� SMS Alert-systeem is duur.  
� Grote verantwoordelijkheid voor 

de aangestelde persoon. 
� Tegenwerking of geen interesse 

van de andere bewoners. 
� Heel veel extra werk voor de 

aangestelde persoon. 
� Niet enkel toegespitst op 

brandveiligheid. 
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8.1.2 Brandveiligheid voor senioren in een appartem ent  
 

Aanstellen van een afgevaardigde: 

Er kan een afgevaardigde aangesteld worden per appartementsblok. Deze 

brengt de huisregels en het evacuatieplan over aan de bewoners. Hij/zij heeft 

ook het recht om bepaalde inbreuken op de brandveiligheid vast te stellen en 

verbeterpunten te adviseren. De afgevaardigde organiseert (samen met de 

brandweerdiensten) evacuatieoefeningen en neemt  hierbij de leiding. Hij/zij 

verzamelt ook gegevens over de bewoners. Dit zijn gegevens over invaliditeit, 

immobiliteit, werkschema, … Deze informatie moet wel de privacy 

respecteren (Janssens, L., 2010, pp. 33-39).  

 

Voordelen Nadelen 

 
� Regelmatige controle op de 

brandveiligheid. 

� Vergroot de sociale cohesie 
tussen de bewoners. 

� Verbetert de brandveiligheid bij 
de bewoners van het 
appartement.  

� Groter veiligheidsgevoel 

 
� Schending van de privacy. 

� Grote verantwoordelijkheid voor 
de aangestelde persoon. 

� Heel veel extra werk voor de 
aangestelde persoon.  

� Tegenwerking of geen interesse 
van de andere bewoners. 

� Extra werk voor de 
brandweerdiensten om 
evacuatieoefeningen te 
organiseren. 
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  Fotoluminescente preventiemaatregelen: 

Deze maatregel kwam al aan bod bij de algemene preventieve maatregelen, 

eerder in dit document. Ik vind dit een zeer goed initiatief om hiermee de 

trappenhal van appartementen te voorzien. Ook de gangen kunnen voorzien 

worden van lichtgevende pictogrammen op de vloer. Senioren die het 

appartement proberen te ontvluchten zullen sneller en beter reageren op 

deze signalen. Op die manier hebben ze een grotere overlevingskans.  

   
Voordelen Nadelen 

 
� Speelt beter in op het 

vluchtgedrag van de mens. 

� Vergroot de overlevingskans om 
een brand te ontvluchten. 

� Groter veiligheidsgevoel. 
 

 
� Duur. 

� Toestemming van alle bewoners 
is nodig.  

� Vooral verkrijgbaar via internet. 
 

 
 

Noodtrappen installeren: 
 
Een noodtrap installeren optimaliseert de evacuatie bij brand. Er bestaan 

verschillende soorten noodtrappen zoals vaste, uitklapbare, … (Jomy, 2011, 

z.p.).   

 
Voordelen Nadelen 

 
� Speelt beter in op het 

vluchtgedrag van de mens. 

� Vergroot de overlevingskans om 
een brand te ontvluchten. 

� Groter veiligheidsgevoel. 
 

 
� Een noodtrap is zeer duur. 

� Voor een noodtrap is de 
toestemming van alle bewoners 
nodig.  

� Een noodtrap is niet handig voor 
mensen met een beperkte 
mobiliteit.  
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8.2 specifieke maatregelen 
 

Hieronder worden enkele preventieve maatregelen geformuleerd die toegepast 

kunnen worden in de woning zelf. De maatregelen worden gekozen a.d.h.v. de meest 

voorkomende brandoorzaken afkomstig uit het onderzoek. Het zijn concrete 

brandpreventiemaatregelen die direct en eenvoudig toepasbaar zijn in de woning. 

Brandweer Antwerpen heeft er ook voor gekozen om deze doelgroep niet op kosten 

te jagen.  

 

8.2.1 Preventieve maatregelen voor een goed gebruik  van 
elektrische toestellen 

  
 Gebruik geen elektrische dekens: 

Elektrische dekens worden vaak verkeerd gebruikt, maar brand tot gevolg. Je 

mag ze niet vouwen of plooien. Wanneer dit wel gebeurt is er een kans op 

kortsluiting, met brand tot gevolg. In de plaats van een elektrisch deken kan 

een kersenpitkussen of fleece deken warmte bieden tegen de koude. Het 

kersenpitkussen moet uiteraard gebruikt worden volgens de 

gebruiksaanwijzing. 

 

Voordelen Nadelen 

 
� Minder kans op het ontstaan van 

brand in de woning. 

� Genoeg andere goedkope 
alternatieven om zich warm te 
houden. 

 

 
Geen 
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Gebruik één enkele driewegstekker: 

Steek geen meerdere driewegstekkers in elkaar om zo meer stopcontacten te 

kunnen aansluiten. Dit kan zorgen voor overbelasting met brand tot gevolg.  

 

Voordelen Nadelen 

 
� De kans op brand door 

overbelasting wordt miniem.  

 

 
Geen 

 

Zekeringkast onderhouden: 

Heb aandacht voor de zekeringkast. Wanneer de zekeringen regelmatig 

kortsluiting veroorzaken is het aan te raden een professioneel iemand in te 

schakelen. Dit kan iemand van de klusjesdienst zijn van de 

thuiszorginstellingen.  

 

Voordelen Nadelen 

 
� De kans op brand kortsluiting bij 

elektriciteit wordt miniem.  

� De klusjesdienst is goedkoper 
dan een professioneel iemand. 

 

 
geen 
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Oude beeldbuistelevisies onderhouden: 

Achter de beeldbuis hoopt zich stof op waardoor oververhitting kan ontstaan. 

Er is ook een kans op implosie door verhitting wanneer de televisie in stand by 

staat. Een oude beeldbuistelevisie wordt dus best helemaal uitgeschakeld 

wanneer er geen tv wordt gekeken. Zet ook geen brandbare materialen, zoals 

kanten kleedjes, planten en kaarsen, op het televisietoestel. Het is decoratief 

mooi, maar zeer brandonveilig.  

 

Voordelen Nadelen 

 
� De kans op implosie wordt 

geminimaliseerd.  

 

 

Geen 

 

Elektrische verwarming is geen droogsysteem: 

Elektrische verwarmingssystemen dienen enkel om de ruimte te verwarmen. 

Er mogen zeker geen voorwerpen opgezet of over gehangen worden. 

Wanneer dit toch wordt gedaan is de kans op brand zeer groot. Zorg dat een 

elektrische verwarming ver genoeg van brandbare materialen staat. Plaats ze 

zeker niet vlak naast een zetel of bed! Bevestig een elektrische verwarming 

aan de muur. Zo kan het toestel niet omvallen en brand veroorzaken.  

 
   

Voordelen Nadelen 

 
� De kans op brand wordt kleiner. 

� De vluchtroutes worden 
vrijgehouden wanneer het 
verwarmingselement aan de 
muur is bevestigt.   

 

 
Geen 
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8.2.2 Preventieve maatregelen tegen brandonveilig r oken 
 

Stoppen met roken: 

Stoppen met roken is verhoogt niet enkel de brandveiligheid, maar is ook 

goed voor de gezondheid.  

 

Voordelen Nadelen 

 
� De kans op brand wordt kleiner. 

� Goed voor de gezondheid  

 

 
Geen 

 
 
  Maak de asbak correct schoon: 

Doe de assen van een sigaret en/of sigaar in een koperen afvalbak (of pot) en 

zet deze buiten voor een tijd buiten. Je kan ook een beetje water in de asbak 

gieten om er zeker van te zijn dat alle assen en peukresten zijn gedoofd.  Giet 

nooit het afval van sigaretten in een papierbak! 

 

Voordelen Nadelen 

 
� De kans dat de assen een brand 

veroorzaken door het nog 
smeulen van de assen en 
peukresten wordt tegengegaan. 

 

 

Geen 
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Rook nooit in bed: 

Rook nooit in bed of in een luie stoel. De kans dat de betreffende persoon in 

slaap valt en brand veroorzaakt met zijn/haar brandende sigaret is groot. In 

bed kan de matras en het beddengoed beginnen smeulen. Dit is zeer 

brandbaar materiaal en daardoor ontwikkelt de brand zich zeer snel. Ook een 

zetel bestaat uit brandbaar materiaal.   

   

Voordelen Nadelen 

 
� De kans op brand in de 

slaapkamer en woonkamer 
wordt beperkt.  

 

 
� Zal waarschijnlijk moeilijk 

uitvoerbaar zijn (vooral het 
roken in de zetel).  
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8.2.3 Preventieve maatregelen bij het koken 
 
  Geen brandbare materialen bij het kookvuur: 

Hang geen handdoeken te drogen nabij het kookvuur. Leg ook geen andere 

brandbare materialen, zoals een pannenlap, op of juist naast het kookvuur.  

  
Voordelen Nadelen 

 
� Zeer makkelijke toepasbaar. 

 

 
� Kan vergeten worden door de 

persoon.  

 

 
  Keukenwekker: 

Zoals vermeld bij ‘veilig koken’ in hoofdstuk 5.3.7 kan een keukenwekker vlam 

in de pan voorkomen. Het herinnert de persoon eraan dat er een pot op het 

vuur staat.  

 

Voordelen Nadelen 

 
� Zorgt ervoor dat de persoon 

zijn/haar pot op het vuur niet 
vergeet.  

� Een keukenwekker is goedkoop. 

 
� De kans om een keukenwekker 

vergeten te gebruiken is groot.  

 

 
Valpreventie: 

Veel oudere personen leggen matten tegen de kasten in de keuken. 

Daaronder mogen zeker geen elektrische draden liggen. Dit kan zorgen voor 

oververhitting en brand tot gevolg. Matten in de keuken zijn ook boosdoener 

voor valpartijen. Personen kunnen zich zwaar verbranden wanneer zij vallen 

met een hete pot in hun handen.  

 

Voordelen Nadelen 

 
� De matten wegnemen is 

makkelijke toepasbaar.  

� Voorkomt valpartijen en 
verwondingen.  

 

Geen 
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Koffieapparaat uitschakelen: 

Schakel een koffieapparaat met een warmhoudplaat uit. Dit kan zorgen voor 

een oververhitting van het apparaat met brand tot gevolg.  Gebruik een 

thermoskan om de koffie een tijd warm te houden.  

 

Voordelen Nadelen 

 
� Zeer makkelijke toepasbaar. 

� Thermoskan is goedkoop.  

 

 
geen 

 
Blusdeken: 

Wanneer er toch brand uitbreekt in de keuken, is een eerste bluspoging 

noodzakelijk (wanneer dit nog mogelijk is). Gebruik een brandblusapparaat of 

blusdeken. Er kan ook een uitgewrongen natte dweil gebruikt worden als 

blusmiddel, maar dit neemt veel tijd in beslag. Gebruik nooit water als 

blusmiddel wanneer een frietketel of pan in brand staat! Blusdekens zijn de 

snelste manier om een beginnende brand te blussen. Ze worden best zo groot 

mogelijk aangekocht. Hang ze op een makkelijk bereikbare plaats in de 

keuken. Niet bij het kookvuur. Met een blusdeken kan je zowel een vlam in de 

pan doven, maar ook de vlammen doven van een persoon wiens kleren in 

brand staan. Wanneer het deken wordt gebruikt is het belangrijk om de eigen 

handen in het blusdeken te draaien zodat deze niet verbranden (Provant, 

2011, z.p.).  Een blusdeken is te koop in de grotere doe-het-zelfzaken en is 

niet duur. (Leer blussen, 2011, z.p.)  

  
Voordelen Nadelen 

 
� Makkelijk te gebruiken. 

� Dooft snel een beginnende 
brand.  

� Niet duur. 

 

 
� Kan op een verkeerde plaats 

hangen. 

� Persoon kan teveel in paniek zijn 
om blusdeken te gebruiken.  

� Kan maar éénmaal gebruikt 
worden. 
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8.3.4 Andere preventieve maatregelen voor in de won ing  
 

Evacuatieroute: 

Senioren kunnen samen een gesprek hebben met een familielid of een 

thuisverzorger om mogelijke evacuatieroutes te bespreken wanneer brand 

ontstaat in de woning. Op die manier zal, wanneer het slachtoffer in paniek is, 

sneller de juiste evacuatieroute gevolgd worden. Wanneer de persoon 

zijn/haar woning niet meer kan ontvluchten, dan heeft hij/zij nog één veilige 

manier om zich tijdelijk af te schermen van de vlammen. De senior moet zich 

naar het terras begeven en alle ramen en deuren sluiten die daarop uitgeven.  

Gebruik nooit de lift bij de ontvluchting van de woning! 

 

Voordelen Nadelen 

 
� Het slachtoffer zal sneller een 

juiste evacuatieroute kiezen.  

 
 

 
� Het menselijk gedrag is 

afhankelijk van persoon tot 
persoon.  

 

Sleutels: 

Zorg dat de sleutels van de voordeur steeds op dezelfde plaats liggen. Bij 

voorkeur op het slot van de deur of ergens in de nabijheid. Wanneer ’s nachts 

brand uitbreekt in de woning en de deuren zijn op slot, is de kans klein dat de 

sleutels op tijd gevonden worden in de giftige rook. Het gevolg is weliswaar 

dat het slachtoffer zal sterven aan intoxicatie.  

 

Voordelen Nadelen 

 
� De woning kan zonder 

hindernissen ontvlucht worden.  

 
 

 
� Er is nog steeds een kans dat de 

sleutel op een onvoorziene 
plaats ligt.  
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GSM: 

Zorg dat de gsm op een vaste plaats ligt en neem deze mee tijdens het 

evacueren bij brand. Wanneer de persoon veilig buiten is kan hij/zij de 

brandweer verwittigen. Het is ook handig om de gsm voor te programmeren 

met het nummer 112. Op die manier gebeurd het verwittigen van de 

hulpdiensten nog sneller.  

 

Voordelen Nadelen 

 
� De hulpdiensten kunnen snel 

verwittigt worden. 

 
 

 
� Er is nog steeds een kans dat de 

gsm op een onvoorziene plaats 
ligt waardoor deze niet gebruikt 
wort in een noodsituatie.  

 

Rookmelder: 

Een rookmelder redt levens, omdat het de personen waarschuwt voordat de 

brand in de ontwikkelingsfase komt. Zo kunnen bewoners zich nog tijdig 

evacueren. De kans op sterven door intoxicatie van de giftige rook is miniem. 

Een rookmelder wordt best opgehangen aan het plafond en in ruimtes zoals 

de gang en trappenhal. Het is aan te raden de rookmelder iedere maand te 

testen en schoon te maken.  

 

Voordelen Nadelen 

 
� Personen zullen sneller een 

brand opmerken. 

� De kans op overleving stijgt. 

 
 

 
� Het menselijk gedrag is 

afhankelijk van persoon tot 
persoon.  

� De kosten van de rookmelder. 
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CO-melder: 

CO-vergiftigingen hebben verschillende oorzaken. Ze kunnen ontstaan door 

gastoestellen, centrale verwarmingstoestellen, schoorsteen en een slechte 

luchtcirculatie. Het is belangrijk om gas- en verwarmingstoestellen jaarlijks te 

laten controleren door een vakman. Een schoorsteen moet zeker één keer per 

jaar schoongemaakt worden. Zorg ook voor luchtcirculatie in de woning. Sluit 

niet alle luchttoevoer en –afvoer af. Een beetje tocht in huis is goed. Een CO-

melder moet aan het plafond gehangen worden en op elke verdieping van de 

woning. Een CO-melder is duurder dan een rookmelder (Brandweer 

Antwerpen, n.d., z.p.).  

 

Voordelen Nadelen 

 
� Personen zullen tijdig 

gewaarschuwd worden bij CO-
ontwikkeling.  

 
 

 
� CO-melder is duur.  
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Bijlage 1: Interview over brand(on)veiligheid bij s enioren 
 
1. Welke functie voert u uit bij de brandweer van Antwerpen 

2. Wat is uw leeftijd en sinds wanneer bent u al actief bij de brandweer Antwerpen? 

3. Weet u wat de meeste oorzaken van een woningbrand zijn bij senioren? Wat denkt u dat 

de meest voorkomende oorzaken zijn? 

3.1. Denkt u dat roken (ook) een grote oorzaak is van woningbranden bij senioren? En in 

welke ruimte wordt dan meestal brand veroorzaakt met een sigaret of sigaar? 

4. Is de bereikbaarheid van de woningen (interventieplaats) steeds goed bereikbaar?  

4.1. Wat zijn de meeste problemen met onbereikbaarheid? 

5. Heeft uzelf al eens een dodelijk slachtoffer in een woning aangetroffen tijdens een 

woningbrand? 

5.1. Ging het hierbij om een jonge of oudere persoon? 

6. Bent  u het met me eens wanneer ik zeg dat er vaak 60-plussers omkomen of te maken 

krijgen met een woningbrand?  

6.1. Waarom denkt u dat er veel dodelijke slachtoffers vallen onder de senioren wanneer 

hun woning in brand staat?  

6.2. OF: Waarom denkt u dat niet?  

7. Hebben de meeste slachtoffers van een woningbrand een rookmelder in huis? 

7.1. Hangt die (op de juiste plaats)? 

7.2. De mensen die geen rookmelder in huis hebben, zijn dit meestal senioren? 

7.3. Heeft uzelf ook een rookmelder in huis hangen? 

8. Denkt u dat het haalbaar is om mensen te overtuigen een evacuatieplan op te stellen van 

hun eigen woning?  

8.1. Heeft u dat ook al eens gedaan voor uw eigen woning? 

9. Denkt u dat brandpreventie een meerwaarde betekent voor de reductie van dodelijke 

slachtoffers in woningbranden? 

10. Welke handige en makkelijk uitvoerbare tips zou u meegeven aan oudere personen in 

uw familie om brand te voorkomen in de woning? 
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Bijlage 2: Resultaten interviews 
 
1. Leeftijdscategorie       

[0-19]   0      

[20-39]   4      

[40-59]   7      

[60-60+]   0      
        
        

2. Functie     2.1 Jaren activiteit brandweer Antwerpen  

Adjudant   4   [0-4] 2  

Sergeant   2   [5-9] 3  

Officier   2   [10-14] 1  

Brandweerman  2   [15-19] 0  

Preventionist   1   [20-24] 0  

     [25-29] 0  

     [30-34] 4  

     [35-40] 1  

3. Meest voorkomende oorzaken      

Vergeetachtigheid     9   

Onoplettendheid     4   

Technische mankementen gebouw   1   

Kaarsen       2   

Elektrische apparaten     4   

Kortsluiting/Overbelasting   2   

Implosie televisietoestel     2   

Veel brandbare materialen   1   

Roken         6   
        
        
        

4. Bereikbaarheid    4.1 Problemen    

Zeer goed   0  Wegenwerken   2 

Goed     8  File/drukke verkeer 1 

Slecht     2  Smalle wegen   5 

Zeer slecht   0  Straatversiering   4 

weet ik niet     1  Gedrag bestuurder 1 

     Verkeerd geparkeerd 5 
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5. Dodelijk slachtoffer uit een brand gehaald?   

Ja   9     

Nee   2     
       
       

5.1 Identiteit slachtoffer      

Kind       4   

Jonge persoon [18-50]   5   

Oudere persoon [50+]   7   

weet ik niet     1   

       
       

6. Veel dodelijke slachtoffers zijn 60+    

Ja       3   

Nee       6   

weet ik niet     1   

       
       

6.1 Mogelijke redenen      

Trage reactie/ opmerken   3   

Mindere mobiliteit   7   

Intoxicatie     2   

Oriëntatie     1   

Gebruik medicatie   1   

Fysieke toestand   2   

Uitvoeren 1e bluspoging   1   
       
       
       

7. Aanwezigheid rookmelder     

Ja   0     

Nee   8     

weet ik niet 3     

       
       

7.1 Ikzelf heb een rookmelder     

Ja   10     

Nee   1     
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8. Evacuatieplan sensibiliseren haalbaar?     

Ja   4      

Nee   7      
        
        

8.1 Redenen bij nee       

Het kennen van de woning 5    

Weinig vluchtroutes in woning 1    
Geen evacuatieplan, wel erover 
spreken   2    
De brandweer zal wel blussen 1    
        
        

8.2 Ikzelf heb een evacuatieplan      

Ja   7      

Nee   4      
        
        

9. Meerwaarde brandpreventie      

Ja   11      

Nee   0      
 

10. Brandpreventieve tips voor senioren     
        
Stenen omhulsel rond een kaars    1   
Asbak regelmatig en juist schoonmaken   1   
Leren hoe hout stoken en schoonmaak schoorsteen 1   
s Nachts geen gebruik elektrische toestellen 1   
Gsm-gebruik sensibiliseren     2  3° 
Fornuis van Blomberg kopen     1   
Rookmelder 
kopen       8  1° 
CO-detector 
kopen       1   
Flatscreens kopen     2  3° 
Woning toegankelijk houden     1   
Voorzichtig zijn       5  2° 
Evacuatieroute bespreken/nadenken   1   
Elektriciteit 
keuren       2  3° 
Brandwerende deuren     1   
Kachels en boilers nazien     1   
Alarmknop voor noodsituatie     1   
Lucifers 
wegsteken       1   
Blusmiddel/ - deken in huis hebben   2  3° 
Leren bellen naar de brandweer   1   
Uitleg over waarneembare kenmerken van brand 1   
Infokaart bij telefoon met noodnummers en adres  1   
Geen bluspoging ondernemen, maar vluchten 1   
 


