Rubriek

Wat doe jij
bij brand?
Blijf uit
de rook!

Rook blijkt
sluipmoordenaar

Jack &
Mariëtte
2013-2014

Hun nachtelijke
keukenbrand

WAT DOE

JIJ

12x

s

e
veilige snufj

Brandveilig?
Doe de test

BIJ BRAND?

Daar moet je nu over nadenken!

www.watdoejijbijbrand.nl 1

inhoud

Waar rook is,
is vuur

V

oor mensen vormt
juist de giftige hete
rook de grootste
bedreiging bij brand. Door het
inademen van rook krijgt het
lichaam geen zuurstof meer.
Het gevolg is dat u stikt.
Bij een woningbrand hebt
u drie minuten om uw huis
te ontvluchten. Dertig jaar
geleden duurde het nog 17
minuten voor een brand zich
door het huis had verspreid.
Maar doordat bouwmaterialen
en meubels steeds meer
brandbare stoffen bevatten,
is die tijd nu veel korter. Het
is daarom belangrijk dat u
van tevoren weet wat u moet
doen bij brand.
Wij geven u via dit magazine
meer achtergrondinformatie
over hoe u brand kunt
voorkomen, hoe u weet dat
er brand is, hoe u brand kunt
blussen en op welke wijze u
veilig kunt vluchten.

weten

In dit nummer

Tip!
Test nu
uw rookmelder.

Weten
3

Wat is brand?

B

rand ontstaat als warmte en brandstof samenkomen met
zuurstof. Uw huis staat dus vol brandstof. Denk aan uw bank,
kast of apparatuur. Door onvoorzichtigheid tijdens koken of een
kaars die toevallig omvalt, ontstaat er door de inwerking van warmte
een brand. De lucht wakkert de brand aan.

Lekker lezen
4	Jack en Mariëtte over
hun keukenbrand
8 	Ed en Anneke verloren
een stuk geschiedenis

Veilig leven
6 Brandveiligheidscheck
7 	Alles aan kant, dat
voorkomt brand
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Doe de check!

Nieuwe veilige snufjes

Mooie hulp

Laat kosteloos uw
rookmelder plaatsen!

11
Bel nu het Rookmelderteam

Voorkom brand
Een woningbrand ontstaat door
een ongelukkige samenloop van
omstandigheden. Twee op de drie
woningbranden ontstaan zelfs door menselijk
handelen. Dus u kunt brand voorkomen!
· Gebruik vuur veilig. Doof bijvoorbeeld
kaarsen als u weggaat.
· Maak apparatuur stofvrij. Reinig bijvoorbeeld
het filter van de wasdroger.
· Zet apparatuur, zoals wasmachine of tv uit
voordat u het huis verlaat.
Kijk op www.watdoejijbijbrand.nl, doe de test
en ontvang een persoonlijk veiligheidsadvies
per mail.
Meld brand
Tijdens uw slaap ruikt u geen
rook en de koolmonoxide die
vrijkomt bij een woningbrand zal u dieper laten
slapen en zelfs verdoven. Dit zorgt er dus voor
dat u brand niet opmerkt. Plaats daarom een
werkende rookmelder. Deze wekt u tijdig bij
brand.

11 Rookmelderteam
12 Help uw buren

Leef brandveilig!
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Wat is brand?

6

Zorg dat de brand niet groter wordt
De meeste beginnende brandjes in
huis kunnen geblust worden met
water. Alleen als er olie of vet in het spel is
(denk aan kaarsvet, maar ook frituurvet of

boter in de pan) mag u NOOIT met water blussen. U krijgt dan steekvlammen! Gebruik voor
vetbranden een blusdeken.
Vlucht veilig
Als de brand groter is dan een
blusdeken, verlies dan geen tijd
met een bluspoging. Vlucht!
1. Blijf rustig, dan denkt u logisch na.
2. Waarschuw uw huisgenoten. Schreeuw dat
er brand is uitgebroken.
3. Zorg voor elkaar. Help elkaar. Maar laat uw
spullen staan.
4. Verlaat de brandende ruimte met uw hoofd
zo laag mogelijk: blijf uit de rook.
5. Sluit deuren achter u om uitbreiding van de
brand te voorkomen.
6. Ontmoet elkaar buiten op de afgesproken
plaats.
7. Waarschuw als u veilig bent de brandweer:
Bel 112.

Tip!
Zelfs in ruimtes die u heel goed
kent, raakt u bij brand door
de rook uw oriëntatie kwijt.
Bedenk nu alvast uw vluchtroute.
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Lekker lezen

Jack en
Mariëtte
na hun
nachtelijke
keukenbrand

D

“

e brand in de
gaten houden,
112 bellen en de
kinderen wakker maken.”
Mariëtte had direct een
scherpe focus toen er
in de keuken brand was
uitgebroken.

“Zonder
rookmelder
hadden we hier
nu waarschijnlijk
niet gezeten .”
4 Voorkom brand - Meld brand - Vlucht veilig

Dankzij hun rookmelder viel de schade gelukkig
mee: “Anders hadden we het waarschijnlijk niet
na kunnen vertellen.”
Eén rookmelder werkt
Jack en Mariëtte wonen met hun kinderen
Adriaan, Paulien, Theun en hond Woef inmiddels achttien jaar in Zuidhorn, waarvan twaalf
jaar in dit huis. Over brand hadden ze best
eens nagedacht. Ze hadden een aantal jaren
geleden zelfs een vluchtoefening met hun
kinderen gedaan. Maar de aandacht was wat
verzwakt. Ze hadden één werkende rookmelder,
die in de kamer hangt. De andere zes waren
al wel in huis, moesten worden opgehangen,
maar het kwam er maar niet van.

Gesprek van de dag
Jack: “We hebben een druk gezinsleven, we
werken en zijn actief op de hockeyvereniging.
Dan schiet zoiets erbij in. Na de keukenbrand
hebben we dan ook besloten om voor elk
vertrek van het huis een rookmelder én blusdeken aan te schaffen.” Gelukkig deed die ene
rookmelder het goed tijdens de bewuste nacht.
Om kwart voor één ’s nachts ging hij piepen.
Mariëtte: “We sliepen net en werden wakker
van dat harde geluid. Ik rende naar beneden,
zag vlammen en rook en dacht meteen: kijken
hoe de brand zich ontwikkelt, 112 bellen en
de kinderen direct wakker maken. Gelukkig lag
de telefoon
op de vaste
plek zodat
ik direct
Hoe werkt een rookmelder?
kon bellen.
Een rookmelder gaat piepen als hij rook
Jack kon de
‘ziet’. Dat werkt zo: een lichtstraal
brand met
vormt de ‘ogen’ van de melder. Wanneer
gevaar voor
rook de lichtstraal onderbreekt, gaat de
eigen leven
rookmelder piepen.
zelf groten
deels doven
met een nat

?

Tip!
Werkt uw rookmelder
wel? Pak een bezem
en gebruik de steel om
de testknop op de rookmelder in te drukken.
Klinkt er geen piep? Dan
is de melder of batterij
aan vervanging toe.

T-shirt. En de kinderen kreeg
ik gelukkig direct wakker. De
hond bleef verrassend genoeg
stil. De brandweer was vervolgens snel ter plaatse om de
brand in de kiem te smoren.”
De brand was direct het
gesprek van de dag in familieen vriendenkring.
Ver-van-mijn-bed-show
Jack: “Wat opviel was dat we
heel veel gesprekken kregen
over het nut van rookmelders,
blusdekens en een juiste plek
waar je ze op moet hangen.
Brand is voor veel mensen
toch een ver-van-mijn-bedshow, maar als het echt
dichtbij komt dan gaan ze er
pas goed over nadenken.”
De schade in het huis was
behoorlijk, maar Jack en
Mariëtte zijn vooral blij dat ze
een goede rookmelder hadden
die de brand heeft gemeld.
Mariëtte: “Het had niet veel
langer moeten duren, anders
hadden we het waarschijnlijk
niet na kunnen vertellen.”
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brandveiligheck!

Hoe
is uw omgeving?

Doe de c

Check de keuken

 Ik loop nooit weg tijdens het koken. Want als olie of vet
oververhit raakt, veroorzaakt dat vlam-in-de-pan.
 Mijn apparaten – zoals oven, kookplaat en afzuigkap – zijn
schoon. Vervuilde apparaten vergroten namelijk
de kans op brand. Logisch, want stof en vuil in
combinatie met warmte kan leiden tot brand.

Check apparatuur

 Heel goed, u bent


brandveilig!
 Jammer, hier kunt u
nog aan werken.

 Ik
 maak het filter van de wasdroger na elk
gebruik stofvrij. De combinatie hete lucht en
stof kan leiden tot brand.
 Mijn apparaten zet ik altijd uit als ik wegga.
 Verlengsnoeren rol ik altijd helemaal uit.
Een opgerold snoer wordt heet en kan
een brand laten beginnen.
 Ik sluit niet teveel apparatuur op
een stekkerdoos aan.

Check uzelf

Tip!
Mocht u tijdens het
koken toch de keuken
uit moeten, neem dan
een kookwekker of
pollepel mee als
geheugensteuntje.
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 Ik rook niet op de bank als ik
moe ben en rook sowieso niet
in bed. Als de sigaret valt, vatten
meubels namelijk snel vlam.
 Kaarsen staan altijd in
stevige en onbrandbare houders
en staan nooit op of boven de
verwarming. Of gebruik een
kaars op batterijen.
 Lucifers en aanstekers staan
buiten bereik van (klein)
kinderen.
 Ik leef brandveilig.
Check dit uitgebreid via
www.watdoejijbijbrand.nl

V

lam-in-de-pan, een stofnest in de droger of een
gevallen sigaret... De meeste branden ontstaan
in een moment van onoplettendheid. Maar dat
‘huishouden’ brand voorkomt, dat hoor je niet vaak.

Een schoon huishouden
voorkomt brand

Door de boel netjes te houden, voorkom je
brand. Het filter van de wasdroger na
elke droogbeurt schoonmaken en de
afzuigkap ontvetten, is erg belang
rijk. Want vieze, vette en stoffige
apparatuur kan brand veroorzaken. Het schoonhouden van
het broodrooster en de frituurpan
maakt niet alleen de keuken lekker
fris, het maakt uw huis ook veel
veiliger!

Eitje
Je huis brandveilig maken is
een eitje. Als u er voor kiest
om in uw schone keuken dat
eitje te koken of te bakken,
stroop dan uw mouwen op.
Dan vat uw kleding ook geen
vlam.

Snoerenspaghetti
Het doorlussen van stekkerdozen ziet er zeer
rommelig uit en is bovendien onveilig. U kunt ze
beter uit elkaar halen en ieder apparaat in een
eigen stopcontact plaatsen. U kunt verleng
snoeren gebruiken, maar let dan goed op het
maximaal vermogen (aantal Watt per apparaat).
www.watdoejijbijbrand.nl 7
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gadgets

Ed en
Anneke
verloren
een stuk
geschiedenis

‘Gelukkig zag
mijn schoonzoon
de rook’
8 Voorkom brand - Meld brand - Vlucht veilig

Foto: Hans Vrenegoor

Nieuwe

Zelf bleven ze gelukkig ongedeerd, maar het
huis van Ed Tuin en Anneke Leber uit ’t Zand is
flink toegetakeld door een woningbrand. De brand ontstond in de
schoorsteen. “Het was van het ene uiterste naar het andere ui
terste”, zegt Tuin. “Onze kinderen en kleinkinderen waren blijven
slapen omdat onze dochter trouwde de dag voor de brand. Zo
zit je nog na te genieten van een mooie dag en zo staat ineens
de brandweer voor je deur.” Het was een frisse zondagochtend,
daarom besloot Tuin de open haard aan te doen. Daarna ging
het snel, vertelt hij. “Ik heb eerst geprobeerd om het zelf op te
lossen met emmers water, maar dat hielp niet meer. De zolder
stond inmiddels vol met rook en ik zag vuur toen ik langs de
pijp keek. Het brandde bovenin al behoorlijk. Het dak vloog in
brand. De brandweer heeft geprobeerd om de brand van binnenuit te blussen, maar dat bleek te gevaarlijk.” Vooral Anneke
heeft het moeilijk met de spullen van emotionele waarde die
voorgoed verloren zijn gegaan. Ed: “Zo stond er op zolder nog
een kinderbedje van vroeger. Een van onze dochters, die aan de
kunstacademie heeft gestudeerd, had er kunstwerken opgeslagen. Zelf had ze daar geen ruimte voor. Die zijn ook bijna
allemaal verbrand. Je bent gewoon een stuk geschiedenis kwijt.”
Het had allemaal veel erger af kunnen lopen als zijn schoonzoon
de rook niet had opgemerkt, beseft Tuin. “Mijn schoonzoon was
op de eerste verdieping toen de brand uitbrak en zag de rook. Ik
moet er niet aan denken wat er was gebeurd als hij het niet had
gemerkt. Gelukkig gebeurde het overdag en waren we al wakker,
’s nachts hadden we er misschien doorheen geslapen.”
De familie heeft inmiddels werkende rookmelders ophangen.

veilige snufjes

A

an de lopende band worden er nieuwe veiligheidsproducten uitgevonden. Sommige
producten zijn echt noodzakelijk voor iedereen,
andere zijn bedoeld om veiligheid te bieden in specifieke
situaties.

Goede rookmelder zonder
de batterij te wisselen
Waarom ingewikkeld doen als er rookmelders
bestaan waarvan u de batterij niet jaarlijks
hoeft te verwisselen? De meeste rookmelderfabrikanten bieden rookmelders aan met een
interne batterij of accu die 10 jaar meegaat.
U hoeft deze rookmelders enkel af en toe te reinigen en
periodiek te testen. Op www.brandwondenstichting.nl/winkel
vindt u fabrikanten en adviesprijzen. Deze rookmelders zijn ook
verkrijgbaar in de ijzerwarenspeciaalzaak of bouwmarkt.

Nodazzle: licht als u het
echt nodig hebt
‘Rookmelders zijn je oren, Nodazzle zijn je
ogen.’ Met die opmerking maakt de fabrikant
een punt. Want bij brand maakt de dikke
donkere rook van uw huis een
doolhof. De oplossing schuilt in
een klein lampje met een speciale
lichtkleur zodat uw zicht bij rook
ontwikkeling sterk verbetert. De
Nodazzle plaats u boven een plint
waardoor u uw weg beter vindt in
het donker.
Prijs: van € 33,50 voor € 24,95.

Tuinslang:
simpel en
effectief
Menig beginnende
brand (behalve
vetbranden zoals
vlam-in-de-pan) is
goed geblust met
een gewone tuinslang. Zorg dat uw
tuinslang altijd aangesloten
is op een kraan. Zo kunt u
snel in actie komen om een
brand te blussen. Zorg er wel
voor dat een bluspoging niet
ten koste gaat van de tijd die
u nodig hebt om uw gezin of
huisgenoten in veiligheid te
brengen. Eerst mensen, dan
blussen… zonder uzelf in
gevaar te brengen.

Alarm zien en voelen:
rookmelder voor als
u slecht hoort
Een rookmelder geeft een luid alarm.
Maar als u niet of slecht hoort, wilt u een
alarm kunnen voelen of kunnen zien. De
ontwerper van de Wi-Safe 2 rookmelder werkt
nu hard om deze rookmelder van hoge kwaliteit
draadloos te koppelen met een speciale
trilplaat en een lichtflits. De trilplaat is bedoeld
voor onder het bank- of hoofdkussen. De
lichtflits kunt u in de leefruimte plaatsen. Meer
informatie en de verwachte levertijd leest u op
www.brandwondenstichting.nl/winkel

Meer informatie en bestellen : www.brandwondenstichting.nl/winkel
Deze webwinkel heeft geen winstoogmerk.
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Iedereen moet
LFSeen alarm
horen
Omdat de
hoge pieptoon van een
rookmelder
niet door
iedereen
goed te horen is, heeft
de ontwerper van de
The Low Frequency Sounder
Wi-Safe 2 een draadloze ‘versterker’ ontworpen die een lage frequentie alarm geeft. Deze
steekt u in het stopcontact en reken maar
dat iedereen met deze 85dB en 520 Hz toon
gealarmeerd wordt. Op dit moment is dit
product in de testfase en wordt eerdaags
gecertificeerd. Meer informatie en de
verwachte levertijd leest u op
www.brandwondenstichting.nl/winkel
The low frequency sounder has a wireless module
which is activated by the radio signal that the Wi-Safe 2
(WST-630) smoke alarm sends when it detects smoke.
The low frequency sounder emits a 520HZ square wave
at a volume of 85dB at 3 metres and the red ʻalarmʼ
LED will also illuminate. This low frequency sound is
more effective at waking everyone especially high risk
individuals such as those with mild to moderate hearing
loss, children and people under the influence of alcohol
and drugs who would not be woken by a regular smoke
alarm.

Uw telefoon redt levens
Snel alarm slaan in een panieksituatie is
essentieel. Handig hiervoor is een telefoon
met grote toetsen waar u 112 en het nummer
van uw buren/familie
in hebt geprogrammeerd.

Laat kosteloos uw
Rookmelderteam
staat voor u klaar rookmelder plaatsen!
Kunt u zelf geen rookmelders
plaatsen? Bel dan het
Rookmelderteam van de
Brandwonden Stichting.
Kijk voor meer informatie op
www.brandwondenstichting.nl/
rookmelderteam
Bel nu het Rookmelderteam

0251 275 590

Like the strobe and vibrating pad the individual will
also be able to test the smoke alarms in the network by
pressing the test button on the low frequency sounder
which is ideal for people with limited physical ability.
The low frequency sounder is mains powered with a
rechargeable battery backup and also features a fault,
power and alarm LED. As well as receiving, the low
frequency sounder also transmits a signal to constantly to
monitor and communicate with the network.

In ieder huis hoort een rookmelder. Het Rookmelderteam van de Nederlandse
Brandwonden Stichting plaatst rookmelders als u dit zelf niet kunt. Ga naar
www.brandwondenstichting.nl/rookmelderteam of bel direct voor een afspraak.

The low frequency sounder can be wall mounted
horizontally or vertically or freestanding offering greater
flexibility in positioning.

Rookmelder die
geen ‘vals alarm’
geeft
Hoe irritant is het als een
rookmelder afgaat als u aan
het koken bent of gewoon
‘zomaar’ een vals alarm geeft.
De ontwerper van de Thermoptek rookmelder
heeft een oplossing bedacht. Deze rookmelder
‘kijkt’ niet alleen naar de rook, maar reageert
ook op snelle temperatuurswisselingen.
Om die reden geeft deze melder minder snel
vals alarm. De levensduur van deze melder
is 10 jaar. Prijs: € 24,95.

Koolmonoxide moet je melden
Veilig vluchten
Een goed afgesproken vluchtplan zorgt ervoor
dat u uw huis snel kunt verlaten bij brand.
Wellicht hebt u iets meer vluchttijd nodig. Het
Fire Escape Mask biedt u die kans. Zo kunt u
op een meer veilige wijze een brandende
woning verlaten. Het vluchtmasker biedt
minimaal 30 minuten bescherming tegen rook
en giftige gassen. Het masker is drie jaar
houdbaar en vacuüm verpakt. U plaatst de
kleine box op een bereikbare plaats (bijv. bij
het bed) of bevestigt deze aan een muur.
Prijs: € 29,95.

De kookwekker truc
Iedereen vergeet wel eens een pan op het vuur. Om een flinke keukenbrand
te voorkomen is een simpele kookwekker het aangewezen middel. Loopt
u even weg uit de keuken? Zet dan de kookwekker een paar minuten later.
Dan wordt u – voor het misgaat – weer herinnerd aan die pan op het vuur.
Een andere tip is dat u uw pollepel meeneemt.
10 Voorkom brand - Meld brand - Vlucht veilig

Tijdens de koude maanden neemt de kans op ongevallen met
koolmonoxide (CO) toe. Jaarlijks belanden tientallen slacht
offers in het ziekenhuis na een koolmonoxidevergiftiging. De
oorzaak ligt vaak in slecht onderhouden kachels, geisers en
schoorstenen, maar het kan ook worden veroorzaakt door
het dichtstoppen van ventilatieopeningen. Koolmonoxide is
onzichtbaar, reukloos en ontstaat door onvolledige verbran
ding. Zorg dat u uw huis voldoende
ventileert en uw onderhoud op orde
heeft. Voor de zekerheid kunt u
een koolmonoxidemelder plaatsen.
Deze melders zijn verkrijgbaar
bij iedere bouwmarkt en via
www.brandwondenstichting.nl/winkel
Prijs: van € 47,95 voor € 39,95.

Omdat blussen met
water soms
gevaarlijk
is: een blusdeken
Een vlam-in-de-pan
blust u niet met
water. Water op
brandende olie of
vet geeft een enorm
gevaarlijke steekvlam. Gebruik
voor het doven van een
vlam-in-de-pan een passende
deksel of een blusdeken. Het
formaat van 1x1 meter is
ideaal voor het doven van
bijvoorbeeld vetbranden of
een prullenbakbrand. Prijs:
van € 24,95 voor € 18,50.

Test uw rookmelder met een schoenlepel
Met deze speciale schoenlepel genaamd ‘Testhornet’, test u uw rookmelder
sneller dan u uw schoenen aantrekt. De schoenlepel is bijna 80 centimeter
lang. Zo hoeft u niet op een stoel of trap te klimmen om op de testknop van
uw rookmelder te drukken. Wel zo veilig. www.testhornet.se/eng

Meer informatie en bestellen : www.brandwondenstichting.nl/winkel
Deze webwinkel heeft geen winstoogmerk.
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mooie hulp

Vraag:

kan uw
(oudere) buurman of
buurvrouw zelf vluchten?

D

enk eens aan uw buren… Kunnen zij zonder
hulp tijdig en veilig hun huis verlaten bij brand?
Of hebben ze uw hulp nodig om snel te kunnen
vluchten bij brand? Zelfstandig wonende ouderen zijn
bijna drie keer zo vaak slachtoffer bij brand dan mensen
onder de 65 jaar. Gezien de trend dat ouderen langer
zelfstandig blijven wonen, is de verwachting dat het
aantal 65-plussers dat door brand omkomt toeneemt.

Kijk ook op:

www.twitter.com/doejijbijbrand
www.facebook.com/watdoejijbijbrand

Colofon

Wat doe JIJ bij brand? is een campagne
van de Nationale Brandpreventieweken
en wordt uitgevoerd door:

®

Protecting people since 1967

Deze uitgave wordt mede mogelijk
gemaakt door:

Nederlandse Brandwonden Stichting
Postbus 1015
1940 EA Beverwijk
T 0251 - 27 55 55
info@brandwondenstichting.nl
www.brandwondenstichting.nl
Brandwondeninformatielijn:
0900 - 044 0044
Help de Brandwonden Stichting.
Geef op 20 21 22.

Vraag eens aan uw buren...
1.
...of zij ook een werkende rookmelder hebben?

De campagne wordt mede mogelijk
gemaakt door:
First Alert

Leef samen brandveilig
Bovenstaande verwachting hoeft niet waar te
worden. Tenminste, daarvoor vragen we u om
een bescheiden gebaar. Want is uw buurman
of buurvrouw al wat ouder en woont hij/zij
alleen? Bekijk dan eens samen hoe brandveilig de woning is.

2.
...hoe zij hun huis uitvluchten bij brand?

3.
...of jullie telefoonnummers hebben uitgewisseld om
elkaar bij brand te waarschuwen?

4.
...en kijk op www.watdoejijbijbrand.nl/ikhelp
voor meer informatie.

