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De begeleidingscommissie van de Nationale Brandpreventieweken bestaat uit vertegenwoordigers 
van de Nederlandse Brandwonden Stichting, het Instituut voor Fysieke Veiligheid, Veiligheid NL en 
Brandweer Nederland (voorheen NVBR). De Brandwonden Stichting in Beverwijk zorgt voor de 
ontwikkeling en uitvoering van de campagnes. 

http://www.watdoejijbijbrand/


1. Persbericht oktober 2012 

/// P E R S B E R I C H T /// 

 

Verwachte toename branddoden treft vooral zelfstandig wonende ouderen 
 
2030: toename 80% aantal doden onder ouderen en 19% toename totaal aantal doden 
 
Beverwijk, 27 september 2012 - Door de vergrijzing, een hogere levensverwachting en de trend om 
langer zelfstandig te blijven wonen, zal het aantal ouderen dat overlijdt door brand flink toenemen. Dit 
concludeert René Hagen, lector Brandpreventie: ‘Als we nu geen actie ondernemen, zal in 2030 bijna 
50% van alle doden door woningbrand boven de 65 jaar zijn.' Daarom richten de Brandweer en de 
Brandwonden Stichting zich vanaf vandaag op senioren met de campagne ‘Wat doe JIJ bij brand?' 
 
Ouderen lopen een groter risico een woningbrand niet te overleven. Vergeleken met mensen onder de 65 jaar, 
is de overlijdenskans 2,6 keer zo groot. ‘Op dit moment kennen wij gemiddeld 48 doden per jaar door 
woningbranden, waarvan 31% 65 jaar of ouder is. Bij ongewijzigd beleid (en uitgaande van ongewijzigd 
bevolkingsaantal) verwacht ik in 2030 dat dit stijgt naar 47%. Dit is een toename van 80% van het aantal 
doden onder ouderen en een toename van 19% op het totaal aantal doden bij woningbranden,' aldus René 
Hagen, lector Brandpreventie en voorzitter van de Nationale Brandpreventieweken. 
 
Aandacht voor brandveiligheidsbewustzijn 
Met de landelijke publiekscampagne ‘Wat doe JIJ bij brand?' proberen we deze toename te verkleinen. 
Brandweerprofessionals vanuit 25 veiligheidsregio's werken samen met de Brandwonden Stichting aan 
brandveiligheidsbewustzijn om zo branddoden en gewonden te voorkomen. Daarnaast worden de eerste 
stappen gezet om duizenden vrijwilligers te trainen en in te zetten om rookmelders op te hangen bij mensen 
die dat niet zelf kunnen. 
 
Wat doe JIJ bij brand? 
De hele maand worden Nederlanders - en dan met name senioren - geconfronteerd met de vraag ‘Wat doe 
JIJ bij brand?'. De gezamenlijke campagne van de Brandweer en de Brandwonden Stichting moet mensen 
aan het denken zetten, maar vooral aansporen tot actie. Beperk de risico's op brand in huis, maar weet ook 
wat je moet doen als er brand is. Via www.watdoejijbijbrand.nl test je of je een brand in jouw huis overleeft. 
Lokale acties van brandweerkorpsen zoals een rookcontainer waarin je een brand beleeft, 
brandveiligheidschecks bij mensen thuis of samenwerkingsverbanden met thuiszorgorganisaties 
gecombineerd met de landelijke slagkracht van de Brandwonden Stichting zorgen er samen voor dat in 
oktober niemand aan de vraag kan ontsnappen. Dit alles om de verwachte toename van het aantal 
branddoden te verkleinen.  
 
Rookmelderteam: vrijwilligers hangen rookmelders bij mensen die dat niet zelf kunnen 
Een klein vlammetje is binnen drie minuten veranderd in een alles verslindende woningbrand. De hitte en 
giftige gassen die vrijkomen, zorgen ervoor dat je het simpelweg niet overleeft als je de brand te laat of 
helemaal niet opmerkt. Zonder werkende rookmelder ben je bij een woningbrand dus kansloos. Senioren en 
mensen die, om wat voor reden dan ook, zelf geen rookmelder kunnen plaatsen, kunnen de hulp inroepen van 
het Rookmelderteam. Dit team van vrijwilligers, geworven door de Brandwonden Stichting en getraind door de 
Brandweer, hangt rookmelders op bij mensen die dat niet zelf kunnen. Duizenden mensen hebben zich 
inmiddels aangemeld. Zij gaan binnenkort op pad om rookmelder(s) op te hangen en uit te leggen hoe je 
brandveilig(er) woont. Mensen die graag een rookmelder geplaatst willen krijgen, melden zich aan via 
www.brandwondenstichting.nl/hulpgevraagd .  
 
******************************************************************************************************************** 
Noot voor redactie, niet voor publicatie 
De Nationale Brandpreventieweken zijn een initiatief van de Brandweer, de NVBR (Nederlandse Vereniging 
voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding), het NIFV (Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid), Veiligheid NL, 
het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Brandwonden 
Stichting. 
 
Beleef je eigen woningbrand via www.watdoejijbijbrand.nl. Overleef je het?  
 
Meer cijfers en achtergrondinformatie vindt u op de speciale perspagina: 
www.brandwondenstichting.nl/watdoejijbijbrand  



2. Artikelen: Brandpreventieweek in het nieuws 
 

  



3. (Stopper) advertenties 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



4. De materialen 

 
Overzicht voorlichtingsmaterialen Brandpreventieweken 2012 
websites, kranten, poster, folders & pennen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

   



 

5. Consumentensite www.watdoejijbijbrand.nl 
en de test/app Wat doe JIJ bij brand? 

Screenshot homepagina Watdoejijbijbrand 

 
 
Screenshot testvraag 

 

 

http://www.watdoejijbijbrand.nl/


Eindscherm 

 
 

 

Voorbeeld testresultaat in email 

 

 

 



6. Social media 

Via de test alles delen….. 

 

 

Facebook 

 

 

 



 

 

Twitter 

 

 

 



7. Rookmelderactie ‘Test je rookmelder’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



8. Rookmelderteam 

Poster, website, stopperadvertenties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

9. Resultaten onderzoek voor- en nameting 
 
 
 

Voormeting begin 2012 

 

1. Wat is uw leeftijd? 

Aantal respondenten bij deze vraag: 1023 

Jonger dan 18 jaar >>  0.0% 0 

18 tot en met 25 jaar 14.9% 152 

26 tot en met 50 jaar 54.4% 557 

51 tot en met 65 jaar 30.7% 314 

Ouder dan 65 jaar >> 28% 0.0 0 

2. Van welk geslacht bent u? 

Aantal respondenten bij deze vraag: 1022 

Man 46.7% 477 

Vrouw 53.3% 545 

3. Welke brandveiligheidsproducten heeft u in huis? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

Aantal respondenten bij deze vraag: 1023 

Rookmelder 70.8% 724 

Combimelder (rook- en koolmonoxide in één) 11.6% 119 

Koolmonoxidemelder 7.4% 76 

Hittemelder 3.6% 37 

Uitwerpbare vluchtladder 2.2% 22 

Blusdeken 28.3% 290 

Brandblusser 32.3% 330 

Anders namelijk [ Open antwoorden ] (zie bijlage) 1.8% 18 

Geen 17.0% 174 
 
4. Hebt u in het najaar 2012 (oktober) de vraag ‘Wat doe jij bij brand?’ ergens gehoord of gezien? 

Aantal respondenten bij deze vraag: 1023 

Ja 23.8% 243 



Nee 76.2% 780 

5. Heeft u met uw gezinsleden/ huisgenoten een vluchtplan afgesproken? 

Aantal respondenten bij deze vraag: 1023 

Nee, ik woon alleen >>  21.5% 220 

Nee, ik heb geen vluchtplan afgesproken met mijn gezinsleden/huisgenoten >> 56.95 582 

Ja 21.65 221 

6. Heeft u thuis wel eens een vluchtplan met uw gezinsleden geoefend? 

Aantal respondenten bij deze vraag: 221 

Nee, ik heb nog nooit een vluchtplan geoefend met mijn gezinsleden. 66.15 146 

Ja, ik heb wel eens het vluchtplan geoefend. 33.9% 75 

7. In Nederland staan ongeveer 7 miljoen woningen. Hoe groot is de kans dat er in uw woning een brand 
uitbreekt? 

Aantal respondenten bij deze vraag: 1023 

de kans van 1 op 100 13.4% 137 

de kans van 1 op 1.000 20.6% 211 

de kans van 1 op 10.000 28.3% 289 

de kans van 1 op 100.000 26.2% 268 

de kans van 1 op 1.000.0000 11.5% 118 

7b. Kunt u van de volgende items aangeven of u deze in het najaar van 2012 heeft gezien of gehoord? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

Aantal respondenten bij deze vraag: 1023 

Poster 7.8% 80 

Folder ‘Welk type bent u? Doe de test!’ 3.4% 35 

Wat doe jij bij brand?-krant 2.7% 28 

Radiospots 8.1% 83 

Vluchtplanspel voor kinderen 1.%7 17 

Televisieprogramma/item 10.7% 109 

Advertentie/artikel in de krant 8.6% 88 

Banner op internet 8.1% 83 

Bij een brandweerkraam 2.4% 25 

Anders, namelijk [ Open antwoorden ] (zie bijlage) 1.2% 12 

Ik heb niets gezien van deze campagne. 64.4% 659 

8. Geef van de onderstaande zaken aan of u deze in het najaar 2012 op televisie of radio heeft gezien of 
gehoord. Als u niets gezien heeft van deze campagne, dan kunt u dat ook aangeven (laatste optie). 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 



Aantal respondenten bij deze vraag: 1023 

Nieuwsberichten over de tijd die ik heb bij brand in mijn woning. 15.8% 162 

Nieuwsberichten over brandgerelateerde zaken: woningbrand, brandweer, doden. 16.4% 168 

Nieuwsberichten over mensen met brandwonden. 14.2% 145 

Nieuwsberichten over preventie-acties van de brandweer. 7.1% 73 

Anders namelijk: [ Open antwoorden ] (zie bijlage) 2.0% 20 

Ik heb niets gehoord of gezien van deze brandveiligheidscampagne. 61.7% 631 

9. Welke voorlichtingsboodschap(pen) zijn u bijgebleven na deze brandveiligheidscampagne? Als u niets 
gezien heeft van deze campagne, dan kunt u dat ook aangeven (laatste optie). 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

Aantal respondenten bij deze vraag: 1023 

Ik heb 3 minuten de tijd om mijn woning te verlaten in geval van brand. 25.7% 263 

Ik moet nadenken over wat ik doe bij brand. 18.2% 186 

Ik moet een rookmelder aanschaffen (als je ze nog niet hebt). 10.6% 108 

Ik moet de rookmelder ophangen (als je ze al hebt). 11.1% 114 

Ik moet de batterijen van mijn rookmelder controleren of vervangen. 14.4% 147 

Ik moet in huis opletten met brandgevaarlijke situaties. 13.3% 136 

Ik moet mijn huis brandveilig maken. 11.7% 120 

Ik moet een vluchtplan maken met mijn gezin/huisgenoten. 14.7% 150 

Ik moet mijn vluchtplan oefenen met mijn gezin/huisgenoten. 11.5% 118 

Ik heb wel iets gehoord of gezien van deze brandveiligheidscampagne,maar er is me niets bijgebleven  

3.1% 32 

Ik heb niets gehoord of gezien van deze brandveiligheidscampagne 52.4% 536 

10. Hebt u één van onderstaande acties ondernomen tussen oktober 2012 en nu? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

Aantal respondenten bij deze vraag: 1023 

Ik heb nagedacht over wat te doen bij brand. 18.7% 191 

Ik heb met mijn gezin/ huisgenoten/ vrienden besproken wat te doen bij brand. 8.2% 84 

Ik heb een rookmelder gekocht via het huis-aan-huis kaartje van de brandwonden stichting. 2.0% 20 

Ik heb een rookmelder gekocht via de bouwmarkt of vakhandel. 7.1% 73 

Ik heb de batterijen van mijn rookmelder gecontroleerd of vervangen. 21.9% 224 

Ik heb de rookmelder, die ik al had, nu opgehangen. 5.7% 58 

Ik heb in huis gezocht naar brandgevaarlijke situaties en deze verbeterd. 7.3% 75 

Ik heb een vluchtplan gemaakt met mijn gezin/huisgenoten. 6.5% 67 

Ik heb het vluchtplan geoefend met mijn gezin/huisgenoten. 4.0% 41 



Nee, maar ik ben wel van plan één van deze acties te ondernemen. 30.8% 315 

Nee, en dat ben ik ook niet van plan. 22.9% 234 
 

Nameting eind 2012 

 

1. Wat is uw leeftijd? 

Jonger dan 18 jaar 0.0% 0 

18 tot en met 25 jaar  16.2% 129 

26 tot en met 50 jaar 56.3% 449 

51 tot en met 65 jaar 27.6% 220 

Ouder dan 65 jaar 0.0% 0 

 

2. Van welk geslacht bent u? 

Man 49.6% 396 

Vrouw 50.4% 402 

 

3. Welke brandveiligheidsproducten heeft u in huis? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

Rookmelder 70.1% 559 

Combimelder (rook- en koolmonoxide in één) 13.3% 106 

Koolmonoxidemelder 11.7% 93 

Hittemelder 4.8% 38 

Uitwerpbare vluchtladder 4.1% 33 

Blusdeken 29.9% 239 

Brandblusser 27.9% 223 

Anders namelijk [ Open antwoorden ] 1.3% 10 

Geen 13.3% 106 

 

4. Hebt u in het najaar 2012 (oktober) de vraag ‘Wat doe JIJ bij brand?’ ergens gehoord of gezien? 

Ja 45.2% 361 

Nee 54.8% 437 

 
5&6. Heeft u met uw gezinsleden/huisgenoten een vluchtplan afgesproken? 

Nee, ik woon alleen. 18.2% 145 

Nee, ik heb dit niet met mijn huisgenoten/gezinsleden afgesproken. 50.5% 403 

Ja, ik heb dit met hen afgesproken, maar nog nooit geoefend. 25.6% 204 

Ja, ik heb dit met hen afgesproken en ook wel eens geoefend. 5.8% 46 

 
7. In Nederland staan ongeveer 7 miljoen woningen. Hoe groot is de kans dat er in uw woning een brand 
uitbreekt? 

de kans van 1 op 100 10.9% 87 

de kans van 1 op 1.000 20.9% 167 

de kans van 1 op 10.000 28.4% 227 



de kans van 1 op 100.000 28.9% 231 

de kans van 1 op 1.000.0000 10.8% 86 

 

7B. Kunt u van de volgende items van de 'Wat doe JIJ bij brand?'-campagne aangeven of u deze in het 
najaar van 2012 heeft gezien of gehoord? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

Radiospot 'Wat doe JIJ bij brand?' 25.2% 201 

Advertentie/ artikel in de krant 13.7% 109 

Televisieprogramma/ item 17.2% 137 

Website, Twitter of Facebookpagina 'Wat doe JIJ bij brand?' 6.1% 49 

'Wat doe JIJ bij brand?' Krant 6.0% 48 

Poster 9.8% 78 

Bij een kraam van de brandweer 3.0% 24 

Wat doe JIJ bij brand?- kinderkrant (vnl. op school) 1.4% 11 

‘Doe mee en win een Ipad’-actiekaart 1.0% 8 

Musical ‘Alarmfase Rood’ 0.5% 4 

Anders, nl. [ Open antwoorden ] (zie bijlage) 1.3% 10 

Ik heb niets gezien van deze campagne 45.0% 359 

 
8. Geef van de onderstaande zaken aan of u deze in het najaar 2012 op televisie, radio of internet heeft 
gezien of gehoord. Als u niets gezien heeft van deze campagne, dan kunt u dat ook aangeven (laatste 
optie). (Meerdere antwoorden mogelijk) 

Nieuwsberichten over de tijd die ik heb bij brand in mijn woning. 19.9% 159 

Nieuwsberichten over brandgerelateerde zaken: woningbrand, brandweer, doden. 25.3% 202 

Nieuwsberichten over mensen met brandwonden. 21.3% 170 

Nieuwsberichten over preventie-acties van de brandweer. 12.5% 100 

Anders namelijk: [ Open antwoorden ] 0.6% 5 

Ik heb niets gehoord of gezien van deze brandveiligheidscampagne. 48.2% 385 

 

9. Welke voorlichtingsboodschap(pen) zijn u bijgebleven na deze brandveiligheidscampagne? Als u niets 
gezien heeft van deze campagne, dan kunt u dat ook aangeven (laatste optie). 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

Ik moet nadenken over wat ik doe bij brand. 25.3% 202 

Ik moet een rookmelder aanschaffen (als je ze nog niet hebt). 16.7% 133 

Ik moet de rookmelder ophangen (als je ze al hebt). 20.3% 162 

Ik moet de batterijen van mijn rookmelder controleren of vervangen. 22.1% 176 

Ik moet in huis opletten met brandgevaarlijke situaties. 19.3% 154 

Ik moet mijn huis brandveilig maken. 18.4% 147 

Ik moet een vluchtplan maken met mijn gezin/huisgenoten. 18.4% 147 

Ik moet mijn vluchtplan oefenen met mijn gezin/huisgenoten. 15.4% 123 

Ik moet vooral opletten op de brandveiligheid bij senioren thuis. 6.8% 54 

Ik heb wel iets gehoord of gezien van deze brandveiligheidscampagne, maar er is me niets bijgebleven 4.3% 34 

Ik heb niets gehoord of gezien van deze brandveiligheidscampagne 42.7% 341 

 

  



10. Hebt u één van onderstaande acties ondernomen tussen oktober 2012 en nu? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

Ik heb nagedacht over wat te doen bij brand. 25.7% 205 

Ik heb met mijn gezin/ huisgenoten/ vrienden besproken wat te doen bij brand. 10.4% 83 

Ik heb een rookmelder gekocht via de bouwmarkt of vakhandel. 8.8% 70 

Ik heb de batterijen van mijn rookmelder gecontroleerd of vervangen. 23.8% 190 

Ik heb de rookmelder, die ik al had, nu opgehangen. 10.2% 81 

Ik heb in huis gezocht naar brandgevaarlijke situaties en deze verbeterd. 11.3% 90 

Ik heb een vluchtplan gemaakt met mijn gezin/huisgenoten. 7.4% 59 

Ik heb het vluchtplan geoefend met mijn gezin/huisgenoten. 6.0% 48 

Nee, maar ik ben wel van plan één van deze acties te ondernemen. 27.8% 222 

Nee, en dat ben ik ook niet van plan. 14.8% 118 

 

11. Heeft u de website www.watdoejijbijbrand.nl bezocht? 

Ja, en ik heb de brandveiligheidstest ingevuld. 6.4% 51 

Ja, maar geen test ingevuld. 14.9% 119 

Nee, ik ken de site niet. 73.6% 587 

Nee, geen interesse in. 5.1% 41 

 
12. Heeft u ‘Wat doe JIJ bij brand’ wel eens voorbij zien komen op Facebook of Twitter? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

Ja, op Facebook. 14.9% 119 

Ja, op Twitter. 4.9% 39 

Nee. 61.8% 493 

Nee, ik maak geen gebruik van Facebook of Twitter. 20.3% 162 

 
13. Heeft u iets gedaan met de berichten of informatie die u op internet, Facebook of Twitter bent 
tegengekomen over ‘Wat doe jij bij brand’? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

Ja, ik weet meer over brand en brandwonden. 38.5% 55 

Ja, ik heb een andere kijk gekregen op brand en brandwonden. 39.2% 56 

Ja, ik heb maatregelen genomen om brand en brandwonden te voorkomen. 16.1% 23 

Nee. 22.4% 32 

 

  



 

10. Website brandweer: brandpreventieweek.nl 

 
 

 

 



 

 
11. Voorbeelden van e-mail nieuwsbrief 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
    
 
 

   
 

 
 

 

 

  



12. Voorbeelden van acties van korpsen 
  
 
 
 

  



13. Begeleidende brief bij pakketten korpsen 

 
 

 

 


