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De brandweer krijgt jaarlijks duizenden meldin-

gen van woningbrand. Gelukkig kunt u zelf veel 

doen om uw huis brandveiliger te maken. 

Breekt er toch brand uit, dan kunt u de gevol-

gen ervan beperken. Onze tips helpen u hierbij. 

U kunt er uw leven en dat van uw huisgenoten 

mee redden.  

 
 

 

Houd altijd een telefoon in de buurt om 

112 of uw buren te kunnen bellen 
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Is er brand? 

U heeft gemiddeld 3 minuten de tijd om uw wo-

ning veilig te verlaten. Let op: tot de brandweer er 

is, bent u op uzelf aangewezen. Zorg daarom dat u 

weet wat u moet doen bij brand! 

• Blijf kalm 

• Waarschuw uw huisgenoten 

• Verlaat via de kortste weg de woning 

• Blijf bij rookontwikkeling dicht bij de vloer 

• Controleer of iedereen buiten is 

• Bel 112 

• Wacht op de brandweer en meld bijzonder-

heden 

 

  

 

 

 

Brandveilige woning 
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Rookmelders redden levens 

 

Als u slaapt, ruikt u niets. Alleen uw gehoor werkt nog. 

Daarom is een rookmelder zo belangrijk. Deze geeft u 

tijd om te vluchten. Bij ongeveer de helft van alle wo-

ningbranden gaat het niet om branden met grote vlam-

men, maar om branden waarbij het vuur smeult. Deze 

smeulbranden veroorzaken veel giftige rook en daar-

door vallen de meeste slachtoffers. 

 

Een rookmelder gaat circa 10 jaar mee! 

 

 

Stop de sluipmoordenaar! 

 

Koolmonoxide, ook wel CO genoemd, is een echte 

sluipmoordenaar. U ruikt, proeft en ziet het niet, maar 

u kunt hierdoor wel bewusteloos raken of zelfs overlij-

den. Als er iets mis is met uw ketel, dan kan er koolmo-

noxide in uw woning komen. Plaats een koolmonoxide-

melder aan het plafond bij de cv-ketel. Pas op: er zijn 

veel slecht functionerende melders in omloop! Kijk 

daarom eerst op www.brandweer.nl 

 

Zorg dat u snel kunt vluchten 

 

• Bedenk een vluchtroute en oefen samen met 

gezinsleden een vluchtplan (bij voorkeur in 

donker of geblinddoekt), om blindelings de uit-

gang te vinden 

• Spreek een verzamelplaats af! Zo weet u én de 

brandweer of alle gezinsleden veilig buiten 

staan 

• Leg uw sleutels op een vaste plaats, dicht bij 

de deur 

• Laat de trap, hal en uitgang vrij van obstakels 

• Rollators of scootmobiels mogen niet in de 

weg staan bij het vluchten 

 

Wees voorzichtig met elektrische apparatuur 

 

• Houd uw meterkast ruim, voorkom kort-

sluiting 

• Plaats geen brandbare materialen in de buurt 

van de cv-ketel 

• Sluit grote stroomverbruikers rechtstreeks aan 

op het stopcontact 

• Gebruik goedgekeurde, onbeschadigde stek-

kerdozen en verbind deze niet onderling met 

elkaar - dit om overbelasting met brand als ge-

volg te voorkomen 

• Controleer elektrische snoeren regelmatig op 

beschadigingen - wees extra voorzichtig met 

dunne snoeren, deze worden eerder warm! 

• Rol kabelhaspels altijd helemaal uit voordat u 

ze gebruikt om oververhitting te voorkomen 

• Haal bij onweer de stekkers uit de stopcontac-

ten of beveilig uw apparaten met speciale 

stekkers 

Zorg dat de melder altijd werkt! 

Mensen die op tijd konden vluchten zijn bijna altijd 

gewekt door de rookmelder. Zorg daarom dat uw 

rookmelders werken! Belangrijk is om de melder 

om de 3 maanden te reinigen! 

 

• Maak de rookmelder aan de buitenkant 

schoon met een droge doek 

 

• Is de rookmelder erg vuil, gebruik dan een 

vochtige doek zonder schoonmaakmiddel 

 

• Zuig de rookmelder voorzichtig schoon 

door een borstel aan de stofzuigerslang te 

bevestigen 

 

Piept de rookmelder? 

 

• Heeft u een melder die werkt op batte-

rijen? Vervang dan tijdig de batterijen en 

test of de melder nog werkt 

 

• Is de melder defect, neem dan snel contact 

met ons op! 

 

 

https://www.brandweer.nl/
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• Houd de filter en luchtafvoerslang van de was-

droger na ieder gebruik vrij van stof - stof en 

pluizen zijn licht ontvlambaar 

• Stop de droger niet te vol, voorkom oververhit-

ting. Plaats een rookmelder bij de droger! 

• Zet de televisie en computer uit en niet op 

stand-by 

• Gebruik bij het opladen van mobiele appara-

ten alleen de originele lader en haal de stek-

ker eruit wanneer de accu vol is om kort-

sluiting te voorkomen – dit geldt in het bijzon-

der voor batterijopladers! 

• Met een stekkerschakelaar schakelt u elektri-

sche apparaten uit zonder de stekker uit het 

stopcontact te halen 

 

Tips voor veilig slapen 

 

• Het alarm van de rookmelder moet duidelijk in 

de slaapkamer te horen zijn (maximaal 3 me-

ter van uw slaapkamerdeur) 

• Sluit de slaapkamerdeur en andere binnen-

deuren als u gaat slapen – dit verlengt de tijd 

om te vluchten 

• Gebruik de elektrische deken volgens de ge-

bruiksaanwijzing – vouw de deken niet op, 

maar rol deze op 

• Rook nooit in bed! 

 

 

 

Wat te doen bij brand? 

 

Sterke rookontwikkeling: blijf laag bij de grond, daar 

is het langst frisse lucht. Houd eventueel een (natte) 

doek voor uw neus en mond. 

Warme deurlink: voel eerst de deurklink voordat u 

een deur opent. Is deze warm, dan kan er bij opening 

een steekvlam ontstaan. 

 

Geen vluchtweg: als u het huis niet meer veilig kunt 

verlaten, ga dan naar het balkon of een kamer aan de 

straatkant. Leg een (nat) laken of kleed tegen de spleet 

onder de deur om de rook tegen te houden. Open dan 

pas de balkondeur of een raam en roep om hulp. 

 

Kleding in brand: ga liggen en rol over de grond. Doof 

de vlammen met katoenen of wollen kleding of 

(blus)deken en koel met lauw stromend water. 

 

 

 

 

 

Zorg voor een brandveilig thuis! Kijk voor  

meer informatie op www.brandweer.nl 
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Wat te doen bij vlam in de pan? 

• Doe een goed passende deksel op de pan 

• Gebruik nooit water om de blussen 

• Schakel het fornuis of kookplaat uit 

• Zet de afzuigkap uit 

• Laat de pan minimaal een uur afkoelen 

 

Blusdekens 
 

Blusdekens zijn geschikt voor het blussen van een 

brandje ter grootte van een voetbal of voor het do-

ven van vlammen als kleding van iemand vlam 

heeft gevat.  

De deken is niet geschikt voor het blussen van een 

vlam in de pan. 

https://www.brandweer.nl/

