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Persbericht najaarscampagne 
 

 

Waarschuwing ‘bij brand geen lift gebruiken’ onder vuur 

BEVERWIJK, 29 september 2017 – De waarschuwing ‘bij brand geen lift gebruiken’ wordt algemeen gebruikt. Deze 

redenering blijkt voor seniorenwoningen onjuist. “Een lift is bij brand in een seniorencomplex vaak juist de meest veilige én 

enige vluchtweg voor een oudere die niet in staat is om zelf via een trap te vluchten”, aldus René Hagen – lector 

brandpreventie bij de Brandweeracademie en voorzitter van de Nationale Brandpreventieweken. Onderzoek toont aan dat 

bij het plaatsen van brandveiligheidsvoorzieningen bij seniorencomplexen geen rekening is gehouden met het feit dat er 

alleen ouderen zijn gehuisvest. Bij een brand is het voor de brandweer onmogelijk om aan de enorme hulpvraag bij een 

eventuele evacuatie te voldoen. Het is dus belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zichzelf in veiligheid kunnen brengen. 

Hagen: “We moeten daarom serieus overwegen om liften wél te gebruiken bij het vluchten bij brand. Dit is op korte termijn 

waarschijnlijk de oplossingsrichting voor de ontvluchtingsproblematiek bij ouderen in seniorencomplexen”. 

Hagen start de discussie over het gebruik van liften als vluchtmogelijkheid in het kader van de start van de Nationale 

Brandpreventieweken. Deze campagne, die zondag 1 oktober start, richt zich op hoe je een brand meldt (werkende en 

hoorbare rookmelders) en hoe je een woningbrand overleeft (veilig vluchten). Met name senioren lopen een verhoogd 

risico om slachtoffer te worden van een fatale woningbrand. Zij zijn maar liefst 2,7 keer zo vaak slachtoffer dan andere 

leeftijdsgroepen.  Hagen: “Stel, je bent slecht ter been en er is brand in het appartementencomplex waar je woont. Je 

vlucht met een rollator via de aangegeven vluchtweg. Bij de trap kom je niet verder. De kans dat jij jezelf met een lift in 

veiligheid brengt, is in dat geval vele malen groter dan dat je boven aan de trap wacht op hulp. Een lift is dan een betere 

optie om jezelf in veiligheid te brengen.’’ 

Onderzoek starten 

Hagen stelt dat bestaande liften – eventueel met een beperkte aanpassing zoals bijvoorbeeld een noodstroomaccu – goed 

te gebruiken zijn bij het vluchten door ouderen. “Dan zijn de alternatieven om de trap te gebruiken of bij voorbaat niet 

vluchten,  absoluut slechtere opties. Er moet snel onderzoek komen naar het op korte termijn kunnen gebruiken van de 

vluchtmogelijkheden van bestaande liften. Natuurlijk zullen we daarbij ook overwegen of we als brandweer onze eigen 

manier van werken als het gaat om gebruik maken van liften in dergelijke gebouwen moeten aanpassen. Doel blijft altijd 

hoe ouderen zo goed mogelijk geholpen kunnen worden door de juiste voorzieningen of indien noodzakelijk door de 

brandweer.” 

Zondag 1 oktober – Start Nationale Brandpreventieweken 

Zondag starten de Nationale Brandpreventieweken. Dit is een jaarlijkse actie die de hele oktobermaand plaatsvindt. De 

Brandweer komt samen met de Brandwonden Stichting in actie om Nederland brandveiliger te maken. Deze landelijke 

campagne wordt overal in het land ondersteund met acties om het belang van het voorkomen van brand, het melden van 

brand en het veilig vluchten bij brand te benadrukken. 

De Nationale Brandpreventieweken is een initiatief van de Nederlandse Brandwonden Stichting en Brandweer Nederland, 

het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) en het Verbond van Verzekeraars. 
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Enkele resultaten in de pers - nieuwsmedia 
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https://www.anbo.nl/belangenbehartiging/wonen/nieuws/waarschuwing-bij-brand-geen-
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29-09-2017, RTV Rijnmond: http://www.rijnmond.nl/nieuws/159761/Senioren-moeten-bij-

brand-de-lift-wel-gebruiken 

29-09-2017, Haarlems Dagblad: https://www.haarlemsdagblad.nl/nieuws/stuur-ouderen-bij-

brand-wel-met-de-lift 

29-09-2017, Zorg.nu AVRO TROS: https://zorgnu.avrotros.nl/nieuws/detail/veiligste-

vluchtweg-bij-brand-in-seniorencomplex-is-vaak-lift/ 

29-09-2017, Brandweer.nl: 

https://www.brandweer.nl/brandweernederland/nieuws/bvl/2017/bpw-geen-lift 

29-09-2017, Noord-Hollands Dagblad: https://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/stuur-

ouderen-bij-brand-wel-met-de-lift  

29-09-2017, Gooi- en Eemlander: https://www.gooieneemlander.nl/nieuws/stuur-ouderen-

bij-brand-wel-met-de-lift 

29-09-2017, Medical Facts: https://www.medicalfacts.nl/2017/09/29/waarschuwing-brand-

geen-lift-gebruiken-blijkt-seniorenwoningen-onjuist/ 

29-09-2017, Leidsch Dagblad: https://www.leidschdagblad.nl/nieuws/stuur-ouderen-bij-

brand-wel-met-de-lift 

29-09-2017, IJmuider Courant: https://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/stuur-ouderen-bij-

brand-wel-met-de-lift 

02-10-2017, Brandveilig.com: http://www.brandveilig.com/nieuws/lift-niet-gebruiken-bij-

brand-51668 

02-10-2017, Omgevingsweb.nl: 

http://www.omgevingsweb.nl/nieuws/brandpreventieweken-van-start-waarschuwing-bij-

brand-geen-lift-gebruiken-onder-vuur 

09-10-2017, De Gelderlander: https://www.gelderlander.nl/nijmegen/advies-aan-ouderen-

pak-de-lift-bij-brand~a039e2f5/ 

07-10-2017, Eindhovens Dagblad: https://www.ed.nl/eindhoven/bij-brand-tenoacute-ch-

met-de-lift~ad4278f8/ 
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De Campagnematerialen 
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Sleutelhanger    Pen
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Pakketten Brandveilig wonen  

 

Pakket gezinnen 

Brief met preventie tips en de Deurhanger, Vluchtsleutel, Eerste Hulp bij brandwonden 

kaart, Kinderkrant, Pen, Pas op je vel leerboekje, Vluchtkaart, Eerste hulp bij brandwonden & 

preventie boekje en de berensticker. 

Pakket senioren 

Brief met preventie tips en de Deurhanger, Vluchtsleutel, Eerste Hulp bij brandwonden 

kaart, Pen, Vluchtkaart en de Rookmelderteamflyer. 
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Kennisdeling website en online test  
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Nouncy: samen op Linkedin, Facebook en Twitter een vuist 

maken met een bericht naar al onze volgers 
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Social Media: berichten, geliked, gedeeld 
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Social media: enkele reacties op facebook  
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Advertenties op Facebook 
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Acties brandweerregio’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  



 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

  



 



  

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 



 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.zeelandveilig.nl/popupstore
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/101229/Brandweer-Goes-oefent-midden-in-een-woonwijk
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Landelijke Expertdag april 2017 

 

 

  



  

Ontvangst met koffie / thee

Opening & actuele ontwikkelingen René Hagen, Lector Brandpreventie, IFV & Voorzitter Netwerk Nat. Brandpreventieweken

Eerste resultaten onderzoek verwarde personen Clemon Tonnaer, senior onderzoek Instituut Fysieke Veiligheid

Hoe bewoners motiveren? De case 'Energieverbruik & 

woningcorporatie'
Dorothé Jacobs, projectconsulent energie & communicatieadviseur Atriensis

Brandweer VR experience door Zaanstreek-Waterland - Eddy van der Poel 

Brandweerbingo door Gelderland-Midden en Twente - Brenda Borgers & René Bierman

Whatsapp door Utrecht - Ivonne Vliek

Pauze met koffie en thee

Brandveiligheidsgedrag en onderliggende oorzaken bij senioren Nick Boersma, Limburg-Noord & Zuid-Limburg

Hoe goed ken jij je collega-regio's? Quiz & speeddating Marieke van Daal, projectcoördinator Netwerk Nat. Brandpreventieweken

Oktobercampagne: 'iets met een deur, toch?' Marieke van Daal, projectcoördinator Netwerk Nat. Brandpreventieweken

Uitreiking Gouden, Zilveren en Bronzen Rookmelder René Hagen, Lector Brandpreventie, IFV & Voorzitter Netwerk Nat. Brandpreventieweken

Sessie 1: workshops op thema Keuze uit thema's (A,B,C,D) gekozen bij aanmelding.

Sessie 2: workshops op thema Keuze uit thema's (A,B,C,D) gekozen bij aanmelding.

Genomineerden presenteren kort hun brandveiligheidsproject in 

strijd om de Gouden Rookmelder 2016.

Pauze met broodjesbuffet & ruimte om collega's te spreken

Workshops

Brandweer Bingo: een kwestie van gewoon doen Gelderland-Midden & Twente: Jan Sander & René Bierman

 'Ik heb een brandende vraag aan jou’ over inzet WhatsApp Veiligheidsregio Utrecht: G.J. Rijsterborgh en J. van Wakeren

Ervaar de Brandweer VR Experience Zaanstreek-Waterland: Eddy van der Poel, Remie Lutter en Bert van den Heerik 

Wat leren we van de cases van branden in seniorencomplexen? Instituut Fysieke Veiligheid: Clemon Tonnaer
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Voorbeelden e-mail nieuwsbrieven 
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Website netwerk BPW 
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Rookmelderteam 

 

 

 

 

 


