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Beverwijk, 30-09-2015

Onderwerp: Tips van ons en Herman om uw kans op brand te verkleinen

Geachte mevrouw J. de Vroeghe,

Herman heeft de woning op brandveiligheid gecheckt en wil nu de Brandweer en
Brandwonden Stichting helpen ook uw kans op brand te verkleinen. Wist u dat in
Nederland jaarlijks 1 op de 69 mensen een woningbrand meemaakt? Graag willen we
deze kans bij u thuis verkleinen.

Een ongelukje zit in een klein hoekje.
De drie grootste brandoorzaken van fatale woningbranden zijn koken, roken en verkeerd
gebruik van elektrische apparaten. U kunt uw kans op brand verkleinen door bij het koken
(vaak de oorzaak van brandwonden) altijd bij de pan te blijven. En benut ook een
kookwekker, zodat u pannen tijdig van het vuur haalt. Roken is doodsoorzaak nummer 1
bij brand. Mocht u roken, doe dit dan nooit in bed en ook niet op de bank als u moe bent.
Zorg na het roken altijd dat uw sigaret helemaal gedoofd is. Zet apparaten altijd uit
voordat u het huis verlaat of gaat slapen. Elektrische apparaten zijn grote veroorzakers
van brand. Is er een mankement bij een apparaat, laat hier dan altijd een erkend
installateur naar kijken en knutsel er niet zelf mee. Stof kan bij apparaten ook tot brand
leiden. Reinig het filter van de droger na elke droogbeurt en vervang of was regelmatig
het filter van de afzuigkap.

Hoe wordt u gewaarschuwd bij 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 rookmelder. Deze wekt u tijdig bij brand. Er bestaan ook
rookmelders die onderling gekoppeld zijn en rookmelders voor doven en slechthorenden.

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 bij vlam in de pan een
passende deksel.

Vlucht veilig >>>
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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.

Meer informatie over brandveiligheid vindt u op www.verkleindekansopbrand.nl.

Met vriendelijke groet,

ing. René Hagen
Lector Brandpreventie, Brandweeracademie.

p.s. Vindt u deze tips waardevol?
Steun ons via www.brandwondenstichting.nl/help-mee/donateur of geef eenmalig via
bankrekening NL 93 RABO 0388 013 222 onder vermelding van Verklein de Kans op
Brand.

http://www.verkleindekansopbrand.nl
http://www.brandwondenstichting.nl/help-mee/donateur

