HOE BRANDVEILIG LEEFT U?
De Brandweer Limburg-Noord wil een beeld krijgen van hoe mensen denken over brandveiligheid.
Wij vragen daarom uw medewerking om onderstaande vragen te beantwoorden.
Het gaat hierbij om uw persoonlijke mening. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.
ALGEMEEN
Geslacht: ☐ Man ☐ Vrouw
Ik woon in een:

Leeftijd: __________ jaar

Postcode:

☐ Eengezinswoning, gelijkvloers

☐ Eengezinswoning met verdiepingen

☐ Appartement / studio

☐ Seniorenwoning / aanleunwoning

Hoe ziet de samenstelling van uw huishouden eruit? (Kruis één antwoord aan)
☐ Eenpersoonshuishouden
☐ Meerpersoonshuishouden: ☐ Met kind(eren) onder 18 jaar
☐ Zonder kind(eren) onder 18 jaar
Zijn er mensen bij u thuis die bij brand moeite hebben om snel en zelfstandig het huis te verlaten (denk aan: kleine
kinderen, personen met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen)?
☐ Nee
☐ Ja, namelijk __________ personen (aantal)
WONINGBRAND
Wat was, denkt u, in 2012 de belangrijkste oorzaak van woningbrand in Nederland? (Kruis één antwoord aan)
☐ Brandstichting / vandalisme
☐ Brandende kaarsen
☐ Defect apparaat (bijv. vaatwasser)

☐ Spelen met vuur
☐ Roken
☐ Kortsluiting
☐ Vlam in de pan
☐ Verkeerd gebruik apparaat (bijv. tv op stand-by)

Hoe groot schat u het risico dat er bij u thuis een keer brand uitbreekt?
☐ Heel klein ☐ Klein

☐ Niet klein, niet groot

☐ Groot

☐ Heel groot

Ik heb al eens een brand (klein of groot) binnenshuis meegemaakt:
☐ Nee

☐ Ja, de meeste recente keer was in het jaar: __________ (jaartal)

ROOKMELDERS
In mijn woning hangen rookmelders:
☐ NEE, want:
☐ Ik sta er nooit bij stil
☐ Ik zie er het nut niet van in
☐ Ik weet niet waar ik ze kan kopen
☐ Ik vind ze te duur
☐ Ik vergeet ze te kopen
☐ Ik vergeet ze op te hangen
☐ Ik weet niet waar ik ze op
moet hangen

☐ JA, in mijn huis zijn _____ (aantal) rookmelders aanwezig
 Deze bevinden zich in de volgende ruimtes: __________________
_________________________________________________________
 De rookmelders werken: ☐ Nee

☐ Ja

☐ Weet ik niet

 Test u, of iemand anders, de rookmelders wel eens?
☐ Elke week
☐ Elke maand

☐ Elk half jaar
☐ 1x per jaar

Ga verder op de achterzijde

☐ Nooit, want: ☐ Daar sta ik niet bij stil
☐ Ik weet niet hoe dat moet

WAT DOET U BIJ BRAND?
Als er brand uitbreekt in mijn huis die
groter is dan de deksel van een pan …

Zeker wel

Waarschijnlijk
wel

Misschien wel,
misschien niet

Waarschijnlijk
niet

Zeker niet

… bel ik als eerste 112 / sla ik alarm.

☐

☐

☐

☐

☐

… probeer ik de brand te blussen om
erger te voorkómen.

☐

☐

☐

☐

☐

… help ik andere personen en/of
dieren in huis om veilig buiten te
komen.

☐

☐

☐

☐

☐

… pak ik snel nog wat waardevolle
spullen.

☐

☐

☐

☐

☐

… vlucht ik zo snel mogelijk naar
buiten.

☐

☐

☐

☐

☐

☐ Bovenstaande is niet op mij van toepassing. Ik kan niet of alleen met veel moeite zelfstandig vluchten bij brand en
ben daarvoor afhankelijk van anderen.
VLUCHTEN BIJ BRAND
Welke middelen heeft u in huis om een brandje te blussen of te vluchten bij brand? (meerdere antwoorden mogelijk)
☐ Blusapparaat

☐ Vluchtladder

☐ Blusdeken

☐ Geen middelen

☐ Anders, namelijk: __________________________
________________________________________

Zodra er brand uitbreekt, is er nog tijd om te vluchten. Hoe lang is die tijd denkt u? __________ (minuten)
Ik heb, samen met mijn medebewoners (indien van toepassing), afspraken gemaakt over hoe zo snel mogelijk te
vluchten bij brand (vluchtplan).
☐ Nee

☐ Ja

☐ Weet ik niet

Heel klein

Klein

Niet klein,
niet groot

Groot

Heel groot

… u ’s nachts op tijd wakker wordt van brand in
uw huis?

☐

☐

☐

☐

☐

… u in paniek raakt als er brand uitbreekt in uw
huis en dan niet meer weet wat te doen?

☐

☐

☐

☐

☐

… u ondanks de rookontwikkeling bij brand in uw
huis toch de weg naar buiten kunt vinden?

☐

☐

☐

☐

☐

Hoe groot schat u de kans dat …

Hartelijk dank voor uw medewerking!

