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• Oorzaken van brand en statistieken

• Waarom de brandweer altijd te laat is

• Preventieve maatregelen

• Rookmelders / blusmiddelen

• Tips

• Vluchten

Waar gaan we het over hebben….



Oorzaken van brand



Statistieken 2018 (Bron: IFV)

• Totaal 45 fatale woningbranden met 51 slachtoffers

• (waarvan 13 opzettelijk met 16 slachtoffers)

• De meeste branden s’avonds en s’nachts

• 3 van de 5 slachtoffers alleenstaande ouderen

• De helft slachtoffers 61 jaar of ouder



Oorzaken van brand

• Roken;

• Technische oorzaak apparatuur (b.v. droogtrommel);

• Koken (o.a. vlam in de pan);

• Oververhitting / aanstraling;

• Ander menselijk handelen;

• Spelen met vuur;

Maar ook:

• Lassen / solderen / verfafbranden;

• Vuurwerk;

• Schoorsteenbrand;

60 %   menselijk handelen



Oorzaken van brand



Oorzaken van brand



Oorzaken van brand



Oorzaken van brand
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Maar ook



Waarom de brandweer altijd te laat is.



• Ontdekken 1 minuut

• Melden 1 minuut

• Verwerken 1 minuut

• Uitruktijd 4 minuten

• Aanrijden ± 6 minuten

• Terplaatse! En dan nog 
verkennen en inzetten.

• Totaal 13 minuten!!!

• Opkomsttijd brandweer (8min): • Nu zonder rookmelder:

• Ontdekken 15 minuut

• Melden 1 minuut

• Verwerken 1 minuut

• Uitruktijd 4 minuten

• Aanrijden ± 6 minuten

• Terplaatse! En dan nog 
verkennen en inzetten.

• Totaal 28 minuten!!!

Waarom de brandweer altijd te laat is.



U bent voor uw redding vooral afhankelijk van uzelf
of uw huisgenoten! 

U moet dus tijdwinst zien te behalen



Hoe tijdwinst behalen?

• Preventieve maatregelen (voorkomen)

• Ontdekken (detecteren/alarmeren)

• Vluchten



Preventieve maatregelen



Preventieve maatregelen      TIPS

 Droogtrommel: filter en afvoer regelmatig reinigen.



Preventieve maatregelen      TIPS

 Lucifers en aanstekers buiten bereik van kinderen.

 Kaarsen op stabiele ondergrond en uit de buurt van gordijnen en 
brandbare voorwerpen.



Preventieve maatregelen      TIPS

 Filter afzuigkap regelmatig reinigen.
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Preventieve maatregelen      TIPS

 Als er op de TV een aan- / uitschakelaar zit, 
dan deze ook gebruiken.



Ontdekken 
en melden



Ontdekken 

• Zelf of door huisgenoot

– Horen

– Zien 

– Ruiken

• Rookmelders



Type rookmelders 

Rookmelder op 230V
(vrijwillig voor 2003)
(verplicht na 2003,        

Rookmelder met batterij-
voeding
(9V blok, jaarlijks vervangen
of lithium batterij die 10 jaar
mee gaat)

Rookmelders geintergreerd
in inbraakinstallatie
(vrijwillig)

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jt1qCCXq9pI2rM&tbnid=66Kf4D_OZeEvbM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.beveiligingsplan.nl%2Findex.php%3Fcat%3Dinbraak%2Fdraadloos.php&ei=6ML4UvKGMtGn0wXoz4DYBA&bvm=bv.60983673,d.d2k&psig=AFQjCNGpNRb3XBL6krkMa11_iZ8Tvqshww&ust=1392120611598794
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jt1qCCXq9pI2rM&tbnid=66Kf4D_OZeEvbM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.beveiligingsplan.nl%2Findex.php%3Fcat%3Dinbraak%2Fdraadloos.php&ei=6ML4UvKGMtGn0wXoz4DYBA&bvm=bv.60983673,d.d2k&psig=AFQjCNGpNRb3XBL6krkMa11_iZ8Tvqshww&ust=1392120611598794
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jt1qCCXq9pI2rM&tbnid=66Kf4D_OZeEvbM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.beveiligingsplan.nl%2Findex.php%3Fcat%3Dinbraak%2Fdraadloos.php&ei=6ML4UvKGMtGn0wXoz4DYBA&bvm=bv.60983673,d.d2k&psig=AFQjCNGpNRb3XBL6krkMa11_iZ8Tvqshww&ust=1392120611598794
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jt1qCCXq9pI2rM&tbnid=66Kf4D_OZeEvbM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.beveiligingsplan.nl%2Findex.php%3Fcat%3Dinbraak%2Fdraadloos.php&ei=6ML4UvKGMtGn0wXoz4DYBA&bvm=bv.60983673,d.d2k&psig=AFQjCNGpNRb3XBL6krkMa11_iZ8Tvqshww&ust=1392120611598794
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jt1qCCXq9pI2rM&tbnid=66Kf4D_OZeEvbM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.beveiligingsplan.nl%2Findex.php%3Fcat%3Dinbraak%2Fdraadloos.php&ei=6ML4UvKGMtGn0wXoz4DYBA&bvm=bv.60983673,d.d2k&psig=AFQjCNGpNRb3XBL6krkMa11_iZ8Tvqshww&ust=1392120611598794
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jt1qCCXq9pI2rM&tbnid=66Kf4D_OZeEvbM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.beveiligingsplan.nl%2Findex.php%3Fcat%3Dinbraak%2Fdraadloos.php&ei=6ML4UvKGMtGn0wXoz4DYBA&bvm=bv.60983673,d.d2k&psig=AFQjCNGpNRb3XBL6krkMa11_iZ8Tvqshww&ust=1392120611598794


Wat te doen bij brand



Zelf blussen?

• Brandblussers

• Blusdeken

• Slanghaspels

Let op: geen water bij vlam in de pan

en oppassen bij elektrische apparatuur

Zelf een brandje blussen?



Welke brandblusser

Wij adviseren bij woningen een zogenaamde ABF sprayblusser.

Deze kan ook gebruikt worden bij “vlam in de pan”.

(Let op, de meest verkochte uitvoering van deze spuitbus bevat AB-schuim,
dat is niet geschikt bij vlam in de pan. Wij bedoelen echt ABF-schuim).



Veilig wonen



Veilig wonen

Wordt verhoogd door:

• Bouwkundige voorzieningen (b.v. gipsplaten)

• Technische voorzieningen (b.v. rookmelders)

• Vluchtplan 

• Voorlichting

• Brandblusmiddelen



Tips



Wat kunt u doen in uw eigen woning:

• Zorg dat deuren altijd volledig open kunnen

• Lucifers en aanstekers zijn geen speelgoed

• Niet roken in bed of onder een rookmelder

• Let op met spuitbussen bij warmtebronnen

• Geen kleedjes op lampen, televisie of computer

• Geen asbakken in een prullenbak leegmaken

• Geen elektriciteitsnoeren onder de vloerbedekking en 
geen opgerolde verlengsnoeren gebruiken

• Televisie niet op standby in de nacht of als u langer weg 
bent

• Een vaste regel: opgeruimd staat netjes en is veiliger

Tips



Vluchten



Dit moet u doen:
• Blijf rustig
• Waarschuw andere bewoners
• Vlucht via de afgesproken veilige route
• Verzamel op een vooraf afgesproken plaats buiten
• Bel 112

Vluchten



Vluchtplan

• Spreek de snelste en veiligste vluchtroute af met je gezinsleden / 
huisgenoten.

• Bepaal een tweede vluchtroute voor het geval de eerste is geblokkeerd.

• Spreek af wie er verantwoordelijk is voor het vluchten van de kinderen 
en wie voor het in veiligheid brengen van de huisdieren.

• De huissleutels liggen ALTIJD op dezelfde bekende snel bereikbare plaats.

• Spreek een ontmoetingsplaats buiten af.

• Oefen de vluchtroute geoefend met je gezin / huisgenoten en controleer 
of iedereen veilig kan vluchten.

• De vluchtroutes zijn altijd vrij, dus nooit gebarricadeerd met wasgoed, 
fietsen, kratjes of iets dergelijks en geen spullen op de trap.



Veilig Wonen

Dat doen we samen 



Alles samengevat

• Doe de Home Safety Check



Bedankt voor uw aandacht!

Vragen???


