Eerste hulp bij brandwonden
1.

Koel de brandwond 10 minuten met lauw zacht stromend leidingwater
en verwijder zo snel mogelijk kleding, sieraden en de luier!

2.

Voorkom dat het lichaam teveel afkoelt. Koel alleen de wond!

3.

B
 edek na het koelen de wond met plastic huishoudfolie, steriel verband
of een schone doek.

4.

Smeer niets op de brandwond.

5.

Houd het slachtoffer warm met een deken.

6.

Waarschuw een arts bij blaren, een open wond en bij elektrisch/chemisch letsel.

7.

Vervoer het brandwondenslachtoffer, indien mogelijk, zittend.

Eerst water, de rest komt later!

Denk aan eigen veiligheid!
Stel het slachtoffer gerust.
Staat het slachtoffer in brand?

Doof het vuur met een (blus)deken

Rol hem/haar over de grond.

of jas. Bedek vanaf de nek naar de
benen. Zo voorkom je dat vlammen
het gezicht raken.

Eerste hulp bij brandwonden 1) Koel met lauw water en trek kleding, sieraden en de luier uit. 2) Koel alleen de wond. 3) Bedek met huis
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Houd het slachtoffer warm
met een deken.
Een brandwondenslachtoffer kan
zichzelf moeilijk warm houden.
Wikkel het slachtoffer in een deken
zodat het niet onderkoeld raakt.
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Vlucht bij brand
Brand in huis: je moet er niet aan

STAP 1: Blijf rustig

denken. Toch willen we graag dat je er

STAP 2: Waarschuw je huisgenoten

nu wel even over nadenkt. Zorg dat een

STAP 3: Vlucht via de afgesproken

brand op tijd gemeld wordt door een

veilige route

rookmelder, en dat je veilig kunt vluchten.

STAP 4: Sluit steeds de deur achter je

Volg het stappenplan hiernaast.

STAP 5: Verzamel op een vooraf
afgesproken plaats
STAP 6: Bel 112

Sluit altijd de
binnendeuren

HÉ DOE

DE DEUR

DICHT!

Brand in huis verspreidt zich razendsnel.
Vaak hangt er binnen een paar minuten al
een dikke, giftige rook in huis. Sluit altijd
de binnendeuren voor je gaat slapen. Dit
vergroot de overlevingskans bij brand
sterk. Zo heb je meer tijd om jezelf en je
kind(eren) in veiligheid te brengen. Zorg
wel voor hoorbare rookmelders, zodat je
bij brand op tijd gewaarschuwd wordt.

✃
Ja, ik bestel twee koppelbare rookmelders.
Zo steun ik het werk van de Nederlandse Brandwonden Stichting
en ik geef toestemming om €5,00 per maand af te schrijven
(gedurende tenminste 12 maanden) van IBAN rekeningnummer:

postzegel
niet nodig

 Dhr.  Mevr. Voorletters:...................Tussenvoegsel:..............................

Nederlandse

Achternaam:.........................................................................................................

Brandwonden Stichting

Straat: ......................................................................................Huisnr:...............
Postcode:................................Woonplaats:.......................................................

Antwoordnummer 111

Telefoonnummer:...............................................................................................

1940 VC Beverwijk

E-mail: ..................................................................................................................
Datum: ....................................Handtekening:...................................................

Aanmelden kan natuurlijk ook via
brandwondenstichting.nl/rookmelder

Totale
winkelwaarde
€ 99,90

✃

Bestel nu jouw rookmelders
Tijdens een brand in huis is een werkende
rookmelder je enige overlevingskans.
Plaats een rookmelder in iedere
slaapkamer in huis, zodat je jezelf en
je kind(eren) op tijd in veiligheid kunt
brengen. Koppelbare rookmelders zijn
extra veilig. Als er één rook detecteert,
gaan alle melders af. Zo word je dus altijd
op tijd gewaarschuwd bij brand in huis.

Act ie

Steun de Brandwonden Stichting en ontvang
de rookmelders (t.w.v. € 99,90) gratis.

Plaats een rookmelder!
Als je slaapt, ruik je niets, maar hoor je wel.
Je wordt niet vanzelf wakker als
er ’s nachts brand uitbreekt! Om je
gezin te wekken bij brand, hang je
rookmelders op. Alleen zo word je bij
brand op tijd gewaarschuwd.

Plaats rookmelders,
óok in de kinderkamer.

Ti p

Voorkom paniek!
Spreek een vluchtplan af.
Is er gevaar? Kinderen hebben dan
de automatische reactie om zich te
verstoppen. Ook bij brand. Spreek af
welke volwassenen welke kinderen bij
brand in veiligheid brengen.

Ti p

Weet wat je moet doen bij brand.
Oefen je vluchtplan.

De kachel is heet!
Vlammen zijn spannend voor kinderen,
het liefst wil je kleintje ze pakken.
Voor je het in de gaten hebt, leunt
je kindje tegen de hete glasplaat.
Ook ovendeuren kunnen heel heet zijn.

Voorkom een contactverbranding,
houd kinderen op afstand!

Ti p

Pas op met vuur!
Kaars, open haard, tuinfakkel… allemaal
reuze leuk en gezellig! Kinderen vinden
flikkerende vlammetjes interessant,
maar kunnen het gevaar ervan niet
inschatten. Laat kinderen nooit
alleen bij brandende kaarsen.

Ti p

Plaats aanstekers en lucifers
buiten bereik van kinderen.

Koken is géén
kinderspel!
Een pan op het vuur, de frituurpan,
brandende gaspitten… Even niet
opletten en een ongeluk is zo gebeurd.
Voor kleine kinderen is de keuken geen
veilige plaats. Houd ze buiten de
keuken.

Plaats pannen zoveel mogelijk op de
achterste pitten en draai stelen naar achter.

Ti p

In bad? Check de
temperatuur en blijf erbij!
Te warm badwater kan ernstige brandwonden bij kinderen veroorzaken.
Blijf bij het badderen altijd bij je kind.
Installeer een thermostaatkraan om de
temperatuur eenvoudig te bepalen.

Ti p

Test het badwater met een
badthermometer of je elleboog.

Zet de theepot niet
voor het grijpen!
Gezellig thee drinken? Zet de theepot
en kopjes waar je kind ze nooit kan
pakken. Kleine kinderen grijpen alles
wat ze tegenkomen. Een theepot of
kopje op een laag tafeltje is dus heel
gevaarlijk!

Zet de theepot, koffiekan en kopjes
buiten bereik van kinderen.

Ti p

Zet de waterkoker
op een veilige plaats!
Veel mensen gebruiken een waterkoker.
Helaas gebeuren daar ongelukken mee.
Hoe dat komt? Kinderen trekken aan
het (te lange) snoer. Het gevolg is dat
ze een plens kokend water over zich
heen krijgen. Vreselijke brandwonden
zijn het resultaat.

Ti p

Zet de waterkoker op een plek waar
kinderen niet bij kunnen.

Thee drinken? Nooit
met je kind op schoot!
Kind op schoot? Drink dan geen hete
thee, koffie of soep. Je let even niet op
en PATS… De warme drank valt over
je kind. De huid van kleine kinderen is
dun. Zelfs een klein kopje thee kan dus
heel erge brandwonden veroorzaken.

Drink nooit hete thee, koffie of soep
als je je kleine op schoot hebt.

Ti p

Voorkom
brandwonden
bij kleine
kinderen
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