
Brand-
veiligheid 
thuis

Informatie

Neem voor meer informatie of advies 
contact op met de brandweer of de 
preventiemedewerker in uw gemeente:

Aa en Hunze  T (0592) 26 77 77

Assen T (0592) 32 46 00

Borger-Odoorn  T (0591) 68 53 77

Emmen  T (0591) 68 53 77

Coevorden  T (0591) 68 53 77

Hoogeveen  T (0528) 29 11 80

Meppel  T (0528) 29 11 80

Midden-Drenthe   T (0593) 53 92 22

Noordenveld  T (050) 50 27 222

Tynaarlo  T (0592) 26 66 62

Westerveld  T (0528) 29 11 80

De Wolden  T (0528) 29 11 80

Op de website van Brandweer Nederland vindt u veel informatie over brandveiligheid: 

www.brandweer.nl

Tips
U ontdekt brand en wat dan? Een klein brandje 
kunt u misschien zelf wel blussen. Gebruik hier-
voor bijvoorbeeld het water uit de bloemenvaas of 
een blusdeken. Is de brand al wat groter, dan is 
het noodzakelijk zo snel mogelijk in veiligheid te 
komen. Waarschuw de brandweer. Bel 112.

Sneller dan de brandweer
Vanaf het moment dat de brandweer wordt 

gealarmeerd duurt het gemiddeld acht tot vijftien 

minuten voordat deze ter plaatse is. Realiseert 

u zich dat u de eerste minuten op u zelf bent 

aangewezen.

Maak een vluchtplan
Door de hitte van het vuur en de aanwezigheid 

van giftige rookgassen is vluchten niet altijd even 

gemakkelijk. De rookontwikkeling zorgt er namelijk 

voor dat u uw oriëntatie volledig kwijt raakt. Uw 

vertrouwde omgeving verandert als het ware in 

een onbekend doolhof. Het is daarom goed om 

samen met uw huisgenoten en/of medebewoners 

van een (flat)gebouw afspraken te maken over een 

zogenaamd vluchtplan.

Maak afspraken
> Bepaal de snelste en veiligste vluchtroute uit de 

woning en uit het woongebouw.

> Bekijk of er een tweede vluchtroute aanwezig 

is voor het geval de normale vluchtroute niet 

meer gebruikt kan worden.

> Houd vluchtroutes altijd vrij van obstakels. Zet 

dus geen fietsen, containers, vuilniszakken en 

andere voorwerpen in de vluchtweg.

> Zorg ervoor dat de deuren waar u langs moet 

vluchten eenvoudig zijn te openen. Bij brand 

heeft u namelijk geen tijd meer om sleutels te 

zoeken.

> Spreek af wie zorgt voor welke baby, kind, 

 oudere, mindervalide of huisdier. Denk hierbij 

 ook aan het waarschuwen van andere (flat-)

 bewoners.

> Sluit ramen en deuren in het gebouw om te 

voorkomen dat de brand en de rook zich 

 onbeperkt verspreiden.

> Spreek een verzamelplaats af, waar u elkaar na 

het vluchten ontmoet. Zo kunt u snel bepalen 

of er nog iemand in de woning of in het 

(flat)gebouw aanwezig is. Dit is belangrijk voor 

de brandweer om te weten.

> Door het vluchtplan regelmatig te oefenen 

 (bijvoorbeeld geblinddoekt) bent u goed 

 voorbereid en is de kans veel kleiner dat er 

slachtoffers vallen.

3. Wat te doen? – bij brand
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Tips
Een brand verspreidt zich razendsnel. Een klein 
vuurtje kan zich binnen enkele minuten uitbreiden 
tot een ware vuurzee. Het is daarom van levens-
belang dat een brand snel wordt ontdekt en dat u zo 
snel mogelijk wordt gewaarschuwd voor het gevaar. 
Zowel overdag als ’s nachts. Plaats rookmelders!

Soorten rookmelders
Er zijn veel soorten rookmelders verkrijgbaar. 

Sommigen zijn voorzien van een batterij met een 

levensduur van 1 jaar. Er zijn ook rookmelders die

beschikken over een batterij die 10 jaar meegaat. 

Bij nieuwbouwwoningen worden de rookmelders 

aangesloten op het elektriciteitsnet.

Gebruik bij voorkeur rookmelders die onderling 

met elkaar kunnen worden doorverbonden.  

Als één rookmelder alarm geeft, geven de andere 

rookmelders ook alarm.

Onderhoud
Voor alle rookmelders geldt dat deze regelmatig 

moeten worden gecontroleerd op een goede 

werking. Dit kan door het indrukken van een 

testknop. Regelmatig stofzuigen voorkomt dat 

de rookmelder door stof niet goed werkt.

De beste plek voor rookmelders
> Rook gaat omhoog  

Plaats de rookmelders daarom tegen het  

plafond, maar niet te dicht bij de muur.

> In de vluchtroutes 
Plaats rookmelders in elk geval in de gang 

waar de meeste slaapkamers op uitkomen.

> Op iedere verdieping 
Heeft uw woning meerdere verdiepingen, dan 

doet u er verstandig aan op iedere verdieping 

rookmelders te plaatsen.

> Extra rookmelders 
Een nog betere beveiliging krijgt u door rook-

melders te plaatsen in ruimtes met wasdrogers 

en wasmachines, in de slaapkamers en in de 

woonkamer.

> Woongebouw 
Komt de voordeur van uw woning uit op een 

centrale gang, hal of andere gesloten ruimte, 

dan is het goed ook hier rookmelders te plaat-

sen en deze te koppelen aan de rookmelders in 

uw eigen woning.

> Plaats rookmelders niet bij… 
Veel rookmelders reageren ook op stoom en 

koken. Plaats rookmelders daarom niet te dicht 

bij kookapparatuur of in badkamers. Ook in 

de garage zal een rookmelder (ongewenst) in 

alarm gaan zodra de auto wordt gestart. In 

keukens en garages kunt u gebruik maken van 

hittemelders.

1. Voorkomen – van brand 2. Ontdekken – van brand

Een brand laat diepe sporen na!

Dagelijks breekt er in Nederland in ongeveer twintig woningen 
brand uit. Ook u kunt hierdoor oog in oog met de brandweer 
komen te staan. Op het moment dat de brandweer ter plaatse 
komt zijn er al kostbare minuten verstreken. In die tijd kan 
een brand zich razendsnel uitbreiden. De brandweer zal er 
natuurlijk alles aan doen om de schade zoveel mogelijk te 
beperken. De gevolgen van een brand zijn echter enorm. 
Veel dierbare spullen gaan verloren en woningen zijn (tijdelijk) 
niet meer bewoonbaar. Erger wordt het wanneer er slachtoffers 
vallen. Veel mensen en dieren worden door de snelheid van 
het vuur en de rook verrast en raken gewond of komen om het 
leven. Een brand laat diepe sporen na!

Het oog op brandveiligheid

In deze brochure heeft de brandweer voor u een aantal tips op 
een rijtje gezet. Tips om de brandveiligheid in uw woning eens 
onder de loep te nemen. Heeft u er alles aan gedaan om brand 
te voorkomen? Zijn er voldoende goed werkende rookmelders? 
En: weet u wat u moet doen als er brand is?

Tips
35% van de branden in woningen worden veroor-
zaakt door een defect of een verkeerd gebruik van 
(elektrische) apparaten. Andere brandoorzaken 
zijn bijvoorbeeld: koken, roken, stoken, spelen 
met vuur en brandstichting. Onderstaande tips 
helpen u brand te voorkomen.

> Wasdroger 
Maak het filter van de wasdroger na iedere 

wasdroogbeurt stofvrij.

> TV en computer 
Zet de televisie en computer helemaal uit  

(niet op stand by) als er niemand kijkt of als er 

niet mee wordt gewerkt.

> Halogeenverlichting en versiering

 Houd minimaal 50 cm afstand tussen  

halogeenlampen en brandbare materialen. 

De lampen worden namelijk erg warm.

> Kabelhaspel / stekkerdoos 
Rol een kabelhaspel helemaal uit als u er een 

elektrisch apparaat op aansluit. Sluit grote 

stroomverbruikers rechtstreeks aan op een 

stopcontact in plaats van op een kabelhaspel of 

stekkerdoos.

> Elektrische deken  
De bedrading in een elektrische deken kan  

beschadigen bij te strak opvouwen. Test daar-

om een elektrische deken wanneer u die voor 

de eerste keer in het seizoen gaat gebruiken.

> Afzuigkap  
Maak minimaal eenmaal per drie maanden het 

vetfilter van de afzuigkap schoon of vervang het.

> Roken 
Gebruik asbakken van onbrandbaar materiaal. 

Leeg deze minstens een kwartier na het doven 

van de laatste sigaret in de prullenbak.

> Kaarsen 
Plaats kaarsen in een stevige houder op een 

vlakke ondergrond. Houd minimaal 50 cm 

afstand tot brandbare materialen.

> Stoken 
Laat uw schoorsteen ieder jaar vegen door een 

erkend schoorsteenveegbedrijf. (www.aspb.nl)

 Maak de haard aan met aanmaakblokjes. 

 Gebruik alleen droog, ongeverfd hout. Laat de 

Cv-ketel, gaskachel en geiser ieder jaar keuren 

door een erkend bedrijf.

> Verbouwen 
Gebruik materialen die niet gemakkelijk  

branden en niet veel rook produceren.

> Spelen met vuur 
Zorg ervoor dat lucifers en aanstekers niet 

bereikbaar zijn voor kinderen.

> Brandstichting 
Zorg ervoor dat in de centrale ruimten en 

tegen buitenmuren geen brandbare materialen 

aanwezig zijn zoals containers, oud papier en 

fietsen.


