Wie waakt
als je slaapt?
Rookmelders redden levens!
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Rookmelders laten je niet stikken!
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Brand!
Je moet er niet aan denken dat je op een nacht wakker schrikt omdat er
brand is. De paniek die dan uitbreekt. Hoe breng je jezelf, je huisgenoten en
huisdieren in veiligheid? Je gaat ervan uit dat het jou niet zal overkomen.
Maar het gebeurt elke dag, bij zeker twintig woningen in ons land.
Soms met fatale gevolgen. Dat maakt diepe indruk. Brand is een van de
ergste dingen die mensen kan overkomen. Je kunt er alles door kwijtraken.
Verklein de kans op brand
Er zijn veel mogelijkheden om het risico op brand te verkleinen.
En waarom zouden we dat uit voorzorg niet doen? De brandweer helpt graag
om de brandveiligheid in woningen te verbeteren. In deze folder lees je hoe
makkelijk dat is.
Rookmelders redden levens
Hoe sneller je de brand ontdekt, hoe eerder je jezelf en anderen in
veiligheid kunt brengen. Bij brand telt iedere seconde. Daarom is het
belangrijk dat je goedwerkende rookmelders in huis hebt. Die waarschuwen
direct zodra er rook in de buurt is. Het is eenvoudig en makkelijk te
realiseren.
Maak een vluchtplan
Zelfs in de kleinste ruimtes, die je door en door kent, raak je bij
rookontwikkeling je oriëntatie kwijt. Maak en oefen daarom een vluchtplan
zodat je jezelf en jouw huisgenoten in veiligheid kunt brengen.
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Hoe makkelijk is het om
brand te voorkomen?
Eén op de drie branden in huis
wordt veroorzaakt door elektrische
apparaten. Soms doordat ze kapot
zijn, vaak doordat ze verkeerd
worden gebruikt. De belangrijkste
brand veroorzakers zijn wijzelf.
Door bijvoorbeeld onoplettendheid,

Vijf veel voorkomende
oorzaken van brand
1 roken
2 koken
3 elektrische apparaten
4 kaarsen
5 stoken

onvoorzichtigheid of onwetendheid.

10 tips

om brand te
voorkomen
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1

Rook niet in bed.
U kunt in slaap vallen
terwijl de sigaret nog
aan is.

Voorkom overbelasting van
stekkerdozen en kabelhaspels.
Kijk voor de maximale belasting
op de stekkerdoos/kabelhaspel.
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Blijf tijdens het koken
bij het kooktoestel.
Laat je niet afleiden.

Zorg voor voldoende afstand
tussen warm wordende
apparaten en brandbare spullen.
Lampen, laptops en andere warm
wordende apparaten moeten hun
warmte kwijt kunnen.

Rook niet in bed
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Schakel apparaten uit
en haal opladers uit
het stopcontact als je
ze niet meer
gebruikt.

Maak minimaal eens
in de drie maanden
het filter van de
afzuigkap schoon of
vervang deze.

Hou waxinelichtjes en
kaarsen uit de buurt
van gordijnen.
Laat kaarsjes niet
branden als je de
ruimte verlaat.

Zorg dat lucifers en
aanstekers uit de
buurt van kinderen
blijven.

Laat de schoorsteen
ieder jaar vegen
door een erkende
schoorsteenveger.

Volg de gebruiks
aanwijzing van
elektrische
apparaten op.
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Hoe moeilijk is het om
brand te ontdekken?
Brand kan je verrassen in de
slaap. Wist je dat je tijdens de

Rookmelders voor doven en
slechthorenden

slaap niet kunt ruiken? Dus ben
je afhankelijk van jouw oren

Dit zijn rookmelders die je
waarschuwen met behulp van

om de brand snel te ontdekken.

lichtflitsen en een trilkussen.

Rookmelders helpen je hierbij.
Dat kan jouw leven en dat van

Ongewenste meldingen

jouw huisgenoten redden. Plaats
rookmelders meteen na aanschaf.

Plaats rookmelders niet te dicht bij
het kooktoestel of in de badkamer,

Slimme rookmelders

want het alarm reageert ook op
koken en stoom. Rookmelders

Gekoppelde rookmelders
Dit zijn rookmelders die met elkaar
in verbinding staan en tegelijkertijd

hebben onderhoud nodig. Met een
stofzuiger hou je ze stofvrij.
Test de melders 1x per maand door

het alarmsignaal geven.

het indrukken van de testknop.

Zo word je direct gewaarschuwd,
wáár de brand ook is.

De juiste
plek voor
rookmelders
In ieder geval
• Op iedere verdieping
tegen het plafond.
• In de ruimte waar de slaap
kamers op uit komen
(vluchtroute).
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Voor nog meer veiligheid
• In iedere slaapkamer.
• In de woonkamer of andere
verblijfsruimte.
• In de ruimte waar de
wasmachine en wasdroger
staan (indien dit niet in de
doucheruimte is).

Zorg voor rookmelders op iedere verdieping
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Wat te doen bij brand?
Wist je dat brand en rook zich

Door de rook verandert het huis in

binnen enkele seconden
verspreiden door de woning?

een doolhof. Dat is moeilijk voor te
stellen. Rook is erger dan dichte

Het belangrijkste is dat je eerst

mist. Je ziet geen hand voor ogen.

jezelf en jouw huisgenoten in

En dan verkeer je ook nog in een

veiligheid brengt en dan zo snel
mogelijk het alarmnummer belt:

uitzonderlijke stresssituatie.

112.

Brand kan iedereen overkomen
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Hou de vluchtroute vrij

Woning
• Ga direct weg van de brand

Woongebouw
• Gebruik bij brand geen lift.

en de rook. Kies een veilige
vluchtroute.
• Sluit de deuren. Door een dichte
deur kunnen brand en rook zich
niet zo snel verspreiden.
• Waarschuw jouw huisgenoten.
• Blijf bij rook laag bij de grond.
Je kunt hier meer zien, beter
ademhalen en de temperatuur is
lager.

• Help medebewoners in het
gebouw die meer tijd nodig
hebben om zichzelf in veiligheid
te brengen.
• Bij brand in een woongebouw is
het trappenhuis de belangrijkste
uitweg. Hou deze daarom vrij van
obstakels zoals scootmobielen,
fietsen, oud papier.

Als je jouw woning niet meer kunt ontvluchten, ga dan naar een kamer aan
de straatkant. Leg een (nat) laken of kleed tegen de kier onder de deur om de
rook tegen te houden. Open dan pas een raam en roep om hulp.
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Maak een vluchtplan
1 Denk na over vluchtroutes. Welke uitgangen kun je bij brand gebruiken?
Een goed vluchtplan heeft minimaal twee vluchtroutes.
2 Zorg dat er geen obstakels op de vluchtroutes zijn.
3 Zorg dat de sleutels van deuren in de vluchtroute altijd in de buurt zijn.
4 Maak afspraken: wie zorgt voor wie (huisgenoten, huisdieren).
5 Spreek af waar je elkaar buiten ontmoet (verzamelplaats)
Bel bij brand zo snel mogelijk het alarmnummer: 112.
Zorg wel dat je eerst op een veilige plek bent.

Maak samen een vluchtplan

10

Smokey de Rookmelder
De brandweer wil de brandveiligheid in de woningen verbeteren.
Het beeldmerk ‘Smokey de Rookmelder’ helpt ons hierbij.
Zoals een hond tegen een indringer blaft, zo slaat de rookmelder alarm bij
een andere indringer, namelijk rook in huis.
Bij brand telt elke seconde.
Hoe eerder mensen een
brand ontdekken en het
alarmnummer bellen,
hoe sneller de brandweer
aanwezig kan zijn om de
brand te blussen.

Je kunt veel doen om de kans op brand te
verkleinen. Hang rookmelders op om brand
eerder te ontdekken en weet wat je moet doen
als er toch brand uitbreekt.
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Veiliger na de
Brandveiligheidcheck
De Brandveiligheidcheck is een vragenlijst over de veiligheidssituatie
in een woning. De vragen gaan bijvoorbeeld over de CVinstallaties, de
gasaansluiting, het gasfornuis, de geiser, de groepenkast, de televisie en
elektrische dekens.
De Brandveiligheidcheck helpt om brandgevaarlijke situaties in beeld te
krijgen en is onder andere te vinden op www.brandveiligheidthuis.nl.
Heb je naar aanleiding van de Brandveiligheidcheck vragen, dan kun je de
brandweer bellen.
Zie voor contactgegevens www.brandveiligheidthuis.nl

Hou de rookmelder stofvrij
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Gebruik onbrandbare asbakken

Hou lucifers uit de buurt van kinderen
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• Weet je wat je kunt doen om brand te
voorkomen?
• Heb je rookmelders opgehangen om
brand eerder te ontdekken?
• Weet je wat je moet doen als er toch
brand uitbreekt?

Kijk op www.brandveiligheidthuis.nl
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Laat de schoorsteen ieder jaar vegen
door een erkende schoorsteenveger
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