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Hulp nodig bij het plaatsen van rookmelders?
Het Rookmelderteam van de Nederlandse Brandwonden Stichting bestaat uit vrijwilligers die door
de Brandweer zijn getraind in het op de juiste wijze
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plaatsen van rookmelders. Zij plaatsen kosteloos
uw rookmelder als u dit zelf niet meer kunt. Ook
bespreken zij met u hoe u bij brand veilig kunt
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vluchten. Aanmelden? Bel 0251 27 55 90 of ga naar
www.brandwondenstichting.nl/rookmelderteam

ROOKMELDERS REDDEN LEVENS
Wist u dat rook uw grootste bedreiging is bij
een woningbrand? Door het inademen van
rook krijgt uw lichaam geen zuurstof. Rookmelders redden levens, want zij waarschuwen u
met een luid alarm als er rook is.

Als u slaapt ruikt u geen rook, maar u hoort het

U heeft bij brand maar een paar minuten om te

waar u slaapt en waar brand kan ontstaan. Zorg

vluchten. Bedenk vooraf wat de veiligste vluchtroute is

ervoor dat u de rookmelders goed kunt horen, ook als

en waar de huissleutel zich altijd bevindt. Staat de route

de deuren gesloten zijn. Hoort u ze niet? Kies dan voor

vol rook? Blijf laag bij de grond en volg uw vluchtroute.

rookmelders die onderling gekoppeld zijn.

Lukt dit niet, blijf dan in de ruimte zonder rook. Sluit
de binnendeur en maak de brandweer kenbaar waar

Sluit binnendeuren
Zorg dat u de Rookmelder kunt horen

Vlucht veilig

u bent.

Sluit alle binnendeuren voordat u gaat slapen.
In ruimten waar gezinsleden zijn die niet zelf kunnen

luide alarm van een rookmelder wel. Plaats rookmel-

vluchten sluit u deze ook overdag. Als er brand is, blijft

ders in de hal en op de overloop, maar ook in ruimten

de giftige rook zo nog enige tijd buiten de leefruimte.

Overleeft u een woningbrand?
Doe de test!
verkleindekansopbrand.nl/test

