
Daar moet je nu over nadenken!

JIJ WAT DOE BIJ BRAND?

Bij brand heeft u  
3 minuten om uw  

huis uit te vluchten.
Vluchten moet u oefenen!

Oefen deze maand  
uw vluchtroute.

Stel, u bevind zich in de volgende situatie…Het 

is nacht. U wordt wakker van het luide alarm van de 

rookmelder. U ziet niets, want de kamer staat vol met 

rook.  Wat doet u? Test uzelf met de volgende stappen.

START

Druk op de testknop van uw rookmelder

Sluit, indien mogelijk, uw ogen

Blijf rustig

Waarschuw uw huisgenoten

Loop rustig via een veilige route naar buiten

Sluit steeds de ramen en deuren achter u

Verzamel op de afgesproken plaats buiten

Bedenk hoe u hulpdiensten waarschuwt



Wat doet u bij brand?
Oefen deze maand uw vluchtroute.

1.   Druk op de testknop van de rookmelder 
Uw oefening begint met het testen van uw rookmelder, 
zodat u zeker weet dat u gewaarschuwd wordt als er echt 
brand is. Test uw rookmelder regelmatig, bijvoorbeeld 
elke eerste maandag van de maand als de sirene gaat.

  Tip: Druk de testknop in met een paraplu of 
bezemsteel.

2.  Sluit uw ogen 
Bij brand belemmert de dikke, giftige, zwarte rook het 
zicht. Probeer bij het oefenen van uw vlucht uit uw huis 
maar eens uw ogen te sluiten. Zo merkt u hoe ingewik-
keld het is om uw vluchtweg te vinden. Oefen uw 
vluchtroute voor de veiligheid met uw partner, buurman 
of familie. Deze loopt voor u uit om u te helpen als dat 
nodig is.

3.  Blijf rustig 
Om veilig te vluchten bij brand is het belangrijk om goede 
keuzes te maken. Blijf daarom vooral rustig. Door deze 
oefening bent u goed voorbereid.

4.  Waarschuw huisgenoten 
Bij brand is het belangrijk om uw partner, huis genoot of 
huisdier te waarschuwen.

5.  Rustig via een veilige route naar buiten 
Door vooraf uw vluchtroute te bedenken, verliest u geen 
tijd als er echt brand is. Zorg dat er geen spullen op de 
trap liggen of in uw hal, die in de weg staan als u wilt 
vluchten.

6.  Sluit de ramen en deuren achter u 
Sluit ramen en deuren achter u zodat u de rook  
en de brand achter u laat. Dit is vooral belangrijk omdat 
tocht en lucht het vuur aanwakkeren. 

  Tip: Bewaar uw sleutel altijd op een afgesproken 
vaste plaats bij de buitendeur, zodat u deze niet 
hoeft te zoeken.

7.  Verzamel op de afgesproken plaats buiten 
Als u en uw huisgenoten samen naar één afge sproken 
plaats buiten vluchten, weet u of uw  
huisgenoten veilig zijn.

  Tip: Uw verzamelplaats kan bijvoorbeeld een  
lantaarnpaal of boom zijn.

8.  Bedenk hoe u hulpdiensten waarschuwt 
Bel de hulpdiensten via 112 als u zichzelf in veilig heid 
heeft gebracht. Indien u in directe nood verkeert, belt u 
uiteraard direct 112. Als uw mobiele telefoon naast uw 
bed ligt, kunt u deze meenemen als u naar buiten vlucht.
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Tip: Kunt u zelf geen rookmelder plaatsen? Vraag het 
rookmelderteam. Deze vrijwilligers helpen u gratis bij 
het plaatsen van uw rookmelder.

Meer informatie op watdoejijbijbrand.nl


