Protocol brandveiligheid
Als je nooit een brand hebt meegemaakt, is het moeilijk om je er een goede voorstelling van te maken.
Dat een beginnend brandje zich binnen vijf minuten kan uitbreiden tot een grote uitslaande brand, is voor
veel mensen onvoorstelbaar. Mensen die zelf brand hebben meegemaakt zijn verrast door de snelheid
waarmee brand zich verspreidt en de extreem hoge temperaturen die in een zeer korte tijd worden
bereikt. Maar vooral door de alles verduisterende en zeer giftige rook, die de vertrouwde omgeving doet
veranderen in een volstrekt onherkenbare. Dit alles gaat nog eens gepaard met de paniek om weg te
komen en de wil om te redden wat er te redden valt.
Jaarlijks moet de brandweer uitrukken voor bijna 8.000 woningbranden, dat is gemiddeld 22 per dag!
Jaarlijks overlijden gemiddeld 70 mensen door branden en behandelen ziekenhuizen 1.300 slachtoffers
aan letsels door brand. De materiële schade door branden is in de afgelopen 10 jaar gestegen met meer
dan 40% tot 890 miljoen euro in 2001.
Onderzoek naar woningbranden laat zien dat de meeste branden zijn veroorzaakt door bewoners.
Onachtzaamheid en onvoorzichtigheid met vuur bij het branden van kaarsen, koken en tijdens klussen
thuis zijn tezamen met nonchalante rookgewoonten en kinderen die met vuur spelen de meest
voorkomende oorzaken. Slecht onderhoud en verkeerde installaties veroorzaken branden in
schoorstenen, kortsluiting en branden door oververhitting van apparaten en toestellen.
Door het nemen van enkele simpele voorzorgsmaatregelen, die iedereen zelf kan en eigenlijk moet doen,
zijn huis en bewoners goed beschermd tegen brand.
Producten
Er zijn verschillende producten in de handel die u kunnen helpen om een brand te voorkomen, te blussen
of om uw huis veilig te kunnen ontvluchten. Wij hebben ze hier voor u op een rijtje gezet.
Rookmelder
Bij brand kan een rookmelder u tijdig waarschuwen, zodat u het huis veilig kunt verlaten. ‘s Nachts is een
rookmelder onmisbaar, aangezien uw reukvermogen is uitgeschakeld tijdens de slaap, maar niet uw
gehoor. Bij brand ‘s nachts wordt u dus absoluut niet wakker van de rook, maar wel van het alarmsignaal
van een rookmelder! LET OP Werkzame batterijen!!!
Tips
• Kies voor een optische melder, bij voorkeur aangesloten op het lichtnet en voorzien van het keurmerk
Goedgekeurd Keurmerkinstituut of de Britse norm BS5446.
• Plaats rookmelders in de gang of ruimte tussen keuken en woonkamer. Bovendien altijd één op aparte
slaapverdiepingen en op zolder. Altijd aan het plafond en meer dan 50 cm van de zijmuur en hoeken van
een vertrek.
• Plaats rookmelders nooit in keuken en badkamer, boven verwarming en in nabijheid van luchtventilatie.
• De melder is te testen met een testknop. Wordt die ingedrukt, dan klinkt een signaal. Dat is de enige
manier om te testen of het apparaat het nog goed doet. Testen met behulp van een kaars of een sigaret is
gevaarlijk. Het apparaat kan dan beschadigen.
• Wij adviseren de optische rookmelder omdat deze de meest voorkomende brand, de smeulbrand, het
snelst detecteert.
Waar te koop?
Doe-het-zelf zaken, bouwmarkten of via een erkende installateur.
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Blusdeken
Een blusdeken is een deken van onbrandbaar of moeilijk brandbaar materiaal. Wikkel de deken rond uw
handen en leg hem op de brandhaard of over de brandende kleding, of wikkel de deken om het
slachtoffer. Trek de deken goed dicht bij de hals, zodat de vlammen niet bij het gezicht kunnen komen!
Tips
Een blusdeken is niet geschikt om te gebruiken voor het blussen van een vlam in de pan.
Waar te koop?
Doe-het-zelf zaken, bouwmarkten of via een erkende installateur.
Brandblussers
Een brandblusser kan gebruikt worden om kleine brandjes mee te blussen. Als u een brandje wilt blussen met
een brandblusser onthoudt dan 2 dingen:
1 Blus alleen een brand die u ook met 1 emmer water zou kunnen blussen, is de brand groter, maak dan dat u
wegkomt!
2 Zorg dat u altijd de deur vrij houdt, anders kunt u misschien niet meer naar buiten rennen! Er zijn verschillende
soorten blussers te koop:
Poederblussers zijn te koop in verschillende soorten en maten. Als minimuminhoud bevelen wij 2 kg aan. Een
poederblusser is geschikt voor de meeste branden in woningen. Ze zijn ook geschikt voor auto’s, caravans,
zomerhuisjes en boten. Het poeder is wel naar spul, dus het is verstandig om na het blussen de rest van het
poeder op te ruimen, zonder water te gebruiken, met een industriestofzuiger. Dat voorkomt bijkomende schade.
Bij het gebruik van een schuimblusser heb je haast geen last van nevenschade. Ook hier adviseren wij een
inhoud van tenminste 2 kg aan. Met een schuimblusser kunt u kleine brandjes in huis blussen als het om vaste
stoffen en vloeistoffen gaat. Kooldioxideblussers kunnen daarnaast ook elektriciteitsbranden blussen, dit kan met
een schuimblusser niet.
Tips
• Brandblussers hebben een houdbaarheidsdatum, controleer dus elk jaar of de brandblusser nog goed is.
• Plaats de brandblusser op een plek waar hij makkelijk te vinden is en snel te pakken.
• Het is niet eenvoudig een brandblusser te gebruiken, dus lees de gebruiksaanwijzing goed of probeer het een
keer uit.
• Laat een blusser na gebruik weer bijvullen.
• Controleer of de blusser nog verzegeld is.
Waar te koop?
Doe-het-zelf zaken, bouwmarkten of via een erkende installateur.
Als er brand is
Mocht er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch brand uitbreken bij u thuis, dan is het belangrijk dat:
• u weet hoe u kunt blussen en vooral wanneer u daarmee moet ophouden;
• u een goed vluchtplan heeft;
• u weet wat u wel en vooral niet moet doen bij brandwonden.
Blussen
Een beginnende brand is vaak eenvoudig zelf te blussen.
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Water is de beste remedie
De ervaring heeft geleerd dat de meeste beginnende brandjes in huis geblust kunnen worden met water. Zorg er
wel voor dat een waterslang (tuinslang), die lang genoeg is om iedere plaats in de woning te bereiken, permanent
is aangesloten op de waterleiding.
Bedenk echter goed wanneer het tijd is om te stoppen met blussen om uzelf en uw huisgenoten in veiligheid te
brengen; een kleine brand kan in korte tijd overgaan in een grote, uitslaande brand! Let er ook op dat uw
vluchtweg niet wordt afgesneden door de brand.
Brandblusser
U kunt een kleine brand ook blussen met een brandblusser. Het is dan wel van belang dat u weet hoe u een
brandblusser moet hanteren. Dat is namelijk niet zo eenvoudig als het lijkt. Ook moet uw brandblusapparaat
jaarlijks gecontroleerd worden, zodat deze ook werkt wanneer u hem nodig heeft. Let bovendien bij het blussen
goed op dat de brand niet te groot wordt en u nog voldoende tijd heeft om te vluchten als dat noodzakelijk is.
Vlam in de pan
Niet alle veelvoorkomende branden kunt u blussen met water. Wat u NOOIT met water mag blussen, is een vlam
in de pan. En ga NOOIT met de pan aan de wandel! Blus een vlam in de pan niet met een blusdeken, maar plaats
het deksel op de pan en laat deze in elk geval een dag staan. Daarna de pan weggooien.
Vluchten
Bij brand verandert uw huis in een doolhof, omdat u niets meer ziet door de alles verduisterende rook. Zorg
daarom voor een goed vluchtplan. Een vluchtplan is een verzameling van afspraken die u samen met uw
huisgenoten maakt voor het geval er brand uitbreekt bij u thuis. Bedenk ook een alternatief voor het geval de
weg naar de uitgang niet meer bereikbaar is. Speciale vluchtmiddelen kunnen de mogelijkheden om te vluchten
aanzienlijk verbeteren. Wanneer u dit vluchtplan regelmatig oefent, weet u wat u te doen staat, wanneer er bij u
thuis een brand ontstaat.
Let bij het maken van een vluchtplan ook extra op de kinderen in huis. Als kinderen ontdekken dat het huis in
brand staat, is hun eerste reactie om te vluchten naar een veilige plek. Zij denken dan vaak aan een kast of onder
het bed. Kinderen moeten ook weten wat ze moeten doen en moeten ook kunnen vluchten. Kan uw kind
bijvoorbeeld zelf de deur openen in geval van nood? Spreek ook met ze af waar ze u weer ontmoeten als ze
eenmaal buiten zijn.
Tips voor het maken van een vluchtplan
• Leg de veiligste en snelste vluchtroute(s) vast en geef deze aan op een plattegrond van het huis.
• Spreek een plek af waar u elkaar ontmoet als u uit huis bent gevlucht.
• Maak een taakverdeling: wie is verantwoordelijk voor de kinderen en wie voor de huisdieren?
• Geef op de plattegrond aan waar de blusmiddelen zijn en de hoofdafsluiters van gas en elektra. Maak een
afspraak voor een vaste plek om de huissleutels ALTIJD op te bergen.
• Een goede vluchtroute gaat van boven naar beneden (in verband met opstijgende rook) en bij voorkeur naar de
straat- zijde van het pand (zodat u gezien wordt en hulpverleners u kunnen bereiken).
• Zorg dat de vluchtroutes nooit gebarricadeerd zijn met fietsen, vuilniszakken, lege flessen, kratten bier, etc.
• Gebruik voor het maken van uw vluchtplan een plattegrond van uw huis. In geval van brand:
• Blijf kalm.
• Waarschuw de overige bewoners.
• Vlucht volgens uw eigen vluchtplan (lees hierboven meer over het vluchtplan).
• Houd deuren en ramen gesloten en sluit deuren achter u.
• Blijf dicht bij de grond.
• Gebruik nooit de lift.
• Bel NA ONTSNAPPING direct 1-1-2.

Protocol brandveiligheid versie 2016

Eerste hulp
Brandwonden behoren tot de meest ernstige letsels die mensen kunnen oplopen. Dit komt doordat de
behandeling van brandwonden gepaard gaat met zowel lichamelijke als psychische pijn. Het is dan ook enorm
belangrijk dat iedereen weet hoe brandwonden direct na het ongeval moeten worden behandeld.
Eerst water, de rest komt later!
Wanneer u zelf of een ander in brand staat, probeer - hoe moeilijk ook - niet in paniek te raken. Blijf kalm en ga
zeker niet rennen, want daardoor wakkeren de vlammen aan.
1 Doof de vlammen.
Dit kan met water uit de keuken of de douche, maar ook door over de grond te rollen of door de vlammen te
doven met een (blus)deken. Let er wel op dat de vlammen het gezicht niet kunnen bereiken.
2 Begin direct met het koelen van de wond.
Koel het liefst met zacht stromend, lauw leidingwater. Indien dit niet bij de hand is, kan koelen ook met
bijvoorbeeld sloot- water of natte doeken. Het is altijd beter om iets dan niets te doen!
3 Koel tenminste vijf minuten.
Langer is beter, maar pas dan wel op voor onderkoeling. Bij verbranding door chemische stoffen (bijtende
producten) minstens dertig minuten spoelen.
4 Verwijder tijdens het koelen de kleding, als deze niet aan de huid gekleefd zit.
5 Waarschuw de huisarts als er blaren zijn of wanneer de huid er aangetast uitziet.
Waarschuw de huisarts altijd als de brandwond veroorzaakt is door een chemisch product of elektriciteit.
6 Bedek de brandwond met steriel verband.
Bedek grotere wonden met een schone doek of een schoon laken.
7 Smeer nooit iets op de brandwond!
8 Geef het slachtoffer nooit iets te eten of te drinken.
9 Stel het slachtoffer gerust.
10 Zorg ervoor dat het slachtoffer zittend wordt vervoerd.
Het hoofd moet altijd hoger zijn dan de rest van het lichaam in verband met mogelijke vochtophopingen.
Installaties
De gas- en elektra-installaties in Nederlandse woningen zijn over het algemeen veilig. Toch kunt u verschillende
maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat deze installaties in orde zijn en blijven. Gas en elektra-installaties
zijn gecompliceerd. Als u niet zeker bent van uw kennis van deze installaties, laat werkzaamheden en onderhoud
dan over aan de vakman.
Wie is verantwoordelijk?
Als huiseigenaar bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw woning, dus ook voor de gas- en elektrainstallaties. Wanneer u een woning huurt, dan is de verhuurder verantwoordelijk. Energiebedrijven onderhouden
gas- en elektriciteitsnetwerken tot en met de meter.
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Controle en onderhoud
Tot in de jaren negentig controleerden energiebedrijven de installaties periodiek. Maar nu energiebedrijven
verzelfstandigd zijn, zijn die controles vervallen. Het is echter nog steeds belangrijk dat uw gas- en elektrainstallaties regelmatig worden onderhouden en nagekeken door een vakman. Met hem kunt u ook een contract
afsluiten voor periodiek onderhoud. Bent u verhuisd en weet u niet wanneer het laatste onderhoud is gepleegd?
Gewoonlijk zit op uw cv-ketel en elektrische installatie (in de meterkast) een sticker met de datum van de laatste
controle.
Elektra
• U kunt de gehele elektrische installatie periodiek laten controleren door een vakman. U kunt met hem ook een
contract afsluiten voor periodiek onderhoud.
• Zorg ervoor dat ook een installatie van voor 1975 is voorzien van een 30 mA aardlekschakelaar of
aardlekautomaat. Installaties van na 1975 beschikken hier al over.
• Test de aardlekschakelaar twee keer per jaar, bijvoorbeeld bij de ingang van zomer- en wintertijd. Na
indrukken van de test- knop ‘T’ moet de installatie direct uitschakelen. Gebeurt dit niet, waarschuw dan direct
uw installateur. Een volledige handleiding voor gebruik van aardlekschakelaar of aardlek- automaat moet bij uw
stoppenkast hangen.
• Laat eens in de tien jaar uw installateur een eenvoudige controle uitvoeren op werking van de
aardlekschakelaars, op de aardverspreidingsweerstand en op de isolatieweerstand, plus een visuele controle.
• Waarschuw een installateur als toestellen, kranen of andere metalen delen ‘onder stroom staan’. U voelt dan
een elektrische schok bij aanraking. Dat kan heel gevaarlijk zijn, vooral voor kleine kinderen. Trek direct de
stekker uit het stopcontact.
• Houdt u zich nauwkeurig aan de gebruiksaanwijzing van toestellen.
• Vrijwel alle elektrische toestellen produceren warmte. Ventilatie is daarom van belang. Sluit dus nooit
ventilatieopeningen af en zorg voor voldoende ruimte rondom het toestel.
• Sluit toestellen aan op een stopcontact in dezelfde ruimte als waar u het toestel gebruikt. Dus geen toestel in de
badkamer gebruiken en (met behulp van een verlengsnoer) aansluiten op een stopcontact in de slaapkamer.
• Als een stekker niet past in een stopcontact, is dat gedaan voor uw veiligheid. Gebruik geen trucs om de stekker
toch passend te maken.
• ‘Repareer’ nooit een smeltveiligheid (‘stop’). Hierdoor worden noodzakelijke beschermingsmaatregelen teniet
gedaan.
• Werk nooit aan een installatie als er spanning op staat. Zet toestellen eerst uit of trek de stekker uit het
stopcontact.
Gas
• Laat werkzaamheden aan gasinstallaties over aan een installateur.
• Laat gastoestellen regelmatig (1 x per 1 à 2 jaar) schoonmaken en controleren door een installateur. Daarbij
moet ook gekeken worden of het toestel voldoende luchttoevoer heeft. Vaak kunt u aan een sticker op de
installatie zien wanneer deze voor het laatst is gecontroleerd.
• Bij het vervangen van een toestel moeten ook de leidingen worden gecontroleerd. In risicosituaties is een
gerichte controle van belang. Bijvoorbeeld als in vergelijkbare situaties lekkages optreden.
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• Waarschuw het energiebedrijf (of een installateur) als u gas ruikt buiten of in de woning en:
• sluit de hoofdkraan
• open deuren en ramen
• vermijd vuur of vonkvorming
• schakel geen elektrische verlichting of toestellen in of uit
• houdt u zich nauwkeurig aan de gebruiksaanwijzing van toestellen
• Naast explosiegevaar bestaat ook het gevaar van koolmonoxidevergiftiging. Goede ventilatie is nodig voor de
verbranding; stop daarom nooit ventilatiegaten dicht.
• Afvoerloze (‘open’) geisers zijn gevaarlijk. De verbrandingsgassen hopen zich bij slechte ventilatie op in uw
huis en kunnen koolmonoxidevergiftiging veroorzaken. Schakel een installateur in om een geiser met goede
afvoer naar buiten te installeren.
• Oude gaskachels kunnen bij slechte ventilatie ook problemen veroorzaken. Schakel een installateur in om de
kachel en de afvoer te controleren.
• Hebben u en uw huisgenoten regelmatig hoofdpijn? Dit kan veroorzaakt worden door
koolmonoxidevergiftiging. Raadpleeg niet alleen uw dokter, maar ook uw installateur.
• Wees heel voorzichtig met tweedehands toestellen. De kans is groot dat ze niet meer goed werken en dus
gevaarlijk zijn. U kunt een tweedehands toestel wel laten controleren door een installateur.
Kleding
De meeste mensen zijn zich onvoldoende bewust van de risico’s die ze lopen in situaties waarbij kleding en vuur
met elkaar in contact kunnen komen en kleding in brand kan vliegen. Voorop staat dat kleding niet is bedoeld
om de drager te beschermen tegen vuur. Het is daarom van groot belang dat iedere ‘consument’ goed op de
hoogte is van de gevaren van vuur. Bij risicovolle bezigheden in en om het huis kan men de veiligheid verhogen
door rekening te houden met het soort kleding dat men draagt. Voor bescherming bij klusjes in huis is er
bovendien speciale werkkleding te koop.
Geen enkel kledingstuk is onbrandbaar, uitgezonderd speciale kleding van bijvoorbeeld de brandweer. De
snelheid waarmee een kledingstuk in brand vliegt en vuur en vlammen zich over de kleding verspreiden, is
vooral afhankelijk van:
1 De vormgeving of pasvorm (wijdvallend of nauwsluitend)
Wijdvallende kleding, waar zuurstof eenvoudig bij kan, vat eerder vlam dan kleding die nauwsluitend of strak is.
Grote plooien bij wijdvallende kleding werken als schoorstenen, waardoor vlammen en vuur zich razendsnel
verspreiden. Bovendien komt wijdvallende kleding gemakkelijker met een kaars of met een brandende gaspit in
aanraking.
2 De structuur of de constructie van de stof (open of dicht geweven, harig oppervlak, gewicht etc.)
Hoe strakker het doek geweven is, hoe minder zuurstof erbij kan in het geval van brand, hetgeen betekent dat het
doek ook minder snel zal branden. Lussen en harige oppervlakken zullen eerder vlam vatten dan gladde
oppervlakken. Over het algemeen zal stof met een zwaar gewicht minder snel branden dan een stof met een licht
gewicht. Door chemische veredeling(bijvoorbeeld bad met vlamvertragers) of mechanische veredeling
(bijvoorbeeld scheren en persen) verandert het oppervlak van de stof. Dit heeft invloed op brandgedrag van de
vezels. Vlamvertragers zorgen ervoor dat stof minder snel vlam vat of na het vlamvatten zelf dooft, terwijl
scheren en persen er bijvoorbeeld voor zorgt dat het oppervlak gladder en dichter wordt, waardoor er minder
zuurstof bij komt en deze stof dus minder snel zal branden.
3 De samenstelling van vezels waarvan de kleding is gemaakt (katoen, polyester etc.)
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Plantaardige vezels (bijvoorbeeld katoen) zijn gemakkelijker ontvlambaar dan dierlijke vezels (bijvoorbeeld
wol) en bovendien kunnen de vlammen zich verspreiden over het hele kledingstuk.
Synthetische vezels (bijvoorbeeld polyester) zijn juist moeilijk ontvlambaar, doven vaak zelf bij het verwijderen
van de ontstekingsbron, maar smelten bij contact met vuur en de smeltdruppels kunnen op die plekken
brandwonden veroorzaken.
Wanneer een kledingstuk gemaakt is uit een combinatie van meerdere vezels dan heeft dit uiteraard invloed op
het brandgedrag van het materiaal. Een kledingstuk dat is opgebouwd uit een combinatie van plantaardige en
synthetische vezels en dat bij contact met vuur ontvlamt, heeft beide eigenschappen in zich.

Checklist brandveiligheid
1 Heeft u de kinderen geleerd om voorzichtig om te gaan met vuur?
Het is verstandig de kinderen te waarschuwen voor de gevaren van vuur en ze uit te leggen hoe er veilig mee om
te gaan.
2 Hangt of legt u wel eens iets over de verwarming?
Het is beter om geen spullen op de verwarming te leggen. Door de warmte kunnen sommige dingen gaan
schroeien en uiteindelijk vlam vatten.
3 Gebruikt u altijd schoon en droog hout voor in uw open haard?
Droog en schoon hout is de enige juiste brandstof. Gooi nooit kolen, gelakt hout en papierrestanten in de open
haard. In open vuur vormen ze koolmonoxide. Een allesbrander bestaat niet. Tijdens opvang geen openhaard
aan!!!
4 Staan uw brandbare schoonmaakmiddelen op een veilige plaats?
Brandbare schoonmaakmiddelen moeten op een koele en droge plaats bewaard worden, waar kinderen niet bij
kunnen (hoog opbergen of afgesloten kast)
5 Wordt uw schoorsteen minstens eenmaal per jaar geveegd?
U doet er goed aan uw schoorsteen minstens één keer per jaar en voor het stookseizoen te laten vegen.
6 Wordt uw CV/geiser/gaskachel eenmaal per jaar gecontroleerd en schoongemaakt?
Eenmaal per jaar schoon laten maken. Sluit hiervoor een onderhoudscontract af met een installatiebedrijf. Voor
huur woningen is dit de taak van de verhuurder. Zorg wel voor toegang in uw woning!
7 Is de ruimte waar uw CV hangt goed geventileerd?
Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte. Een CV moet altijd een directe afvoer naar buiten hebben!
8 Maakt u regelmatig het filter van uw afzuigkap schoon?
Het rooster van de afzuigkap moet regelmatig vetvrij worden gemaakt. Dan werkt de afzuigkap natuurlijk veel
beter en is de kans van vuuroverslag bij vlam in de pan kleiner.
9 Bewaart u spuitbussen uit de buurt van zon, branders en waakvlam?
Spuitbussen kunnen ontploffen en zijn brandbaar, dus uit de zon houden! En niet tijdens opvang gebruiken!
10 Laat u uw apparatuur wel eens stand-by staan?
Apparaten zo veel mogelijk alleen stand-by laten staan als u er voor korte tijd geen gebruik van maakt en als u
zelf thuis bent.
11 Gebruikt u verdeeldozen om meer apparaten op 1 stopcontact aan te sluiten?
Het aansluiten van teveel apparaten op één wandcontactdoos kan overbelasting veroorzaken. Hierdoor ontstaat
(overmatige) warmteontwikkeling, dat brand tot gevolg kan hebben.
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12 Liggen er bij u snoeren onder het tapijt?
Snoeren onder het tapijt kunnen beschadigen of doorbranden.
13 Laat u brandende kaarsen en waxinelichtjes wel eens onbeheerd staan?
Hoe simpel ook, ze kunnen altijd omvallen als u er niet bij bent. Geen kaarsen gebruik tijdens opvang!
14 Staan uw kaarsen op brandgevaarlijke plaatsen (bijv. bij gordijnen, kinderen)?
Kaarsen moet u nooit zo neerzetten dat ze gemakkelijk een ander voorwerp in brand kunnen steken door
bijvoorbeeld omvallen of tocht.
15 Kunnen kinderen bij u thuis bij lucifers en aanstekers komen?
Kinderen en vuur gaan niet samen! Bewaar vuurgevaarlijke voorwerpen buiten bereik van kinderen.
16 Heeft u een rookmelder?
U moet minimaal één rookmelder hangen in de gang of hal tussen keuken en woon- en slaapvertrekken. Heeft
uw huis meerdere verdiepingen, ook nog op elke etage en de zolder één.
17 Heeft u de rookmelder ook (juist) opgehangen?
Een rookmelder kopen, betekent ook ophangen. Helaas laat nog steeds driekwart van de bezitters de rookmelder
in de verpakking zitten. Oorzaak: gemakzucht!
18 Weet u zeker dat uw rookmelder werkt (heeft u de batterij getest)?
Controleer jaarlijks of de rookmelder nog werkt d.m.v. de testknop op de melder. En vervang meteen een lege
batterij!
19 Heeft u een blusdeken in huis? Met een kleine blusdeken kunt u een beginnende brand zelf blussen.
20 Weet u hoe u een blusdeken kunt gebruiken? Lees de gebruiksaanwijzing bij uw blusdeken of kijk op
veiligheid.nl.
21 Kunt u thuis beginnende brandjes snel blussen met water? (bijv. met tuinslang)
Bedenk goed waar u water of een blusdeken binnen handbereik heeft.
22 Heeft u een uitwerpladder in huis?
Een opvouwbare ladder is een uitkomst als u boven woont en niet beschikt over een goede tweede vluchtroute.
Probeer de ladder altijd eerst uit of deze de goede lengte heeft!
23 Weet u waaraan u een uitwerpladder goed kunt bevestigen?
Bevestigen aan de vensterbank, verhuisbalk, radiator of raamkozijn.
24 Is de uitwerpladder lang genoeg om tot de grond te komen?
Test of uw uitwerpladder ook lang genoeg is om tot te grond te kunnen afdalen!
25 Heeft u een vluchtplan?
Een vluchtplan is de verzamelnaam voor een plan dat uw hele gezin kent om in geval van brand uw huis tijdig te
verlaten. TisKidz verplicht de gastouders om een vluchtplan te schrijven.
26 Oefent u uw vluchtplan regelmatig met uw huisgenoten?
Uw vluchtplan moet u ook regelmatig oefenen om te zien of het werkt en of er misschien iets aan uw situatie
veranderd is.
27 Zijn er afspraken over wie voor kinderen en huisdieren zorgt bij brand?
Neem deze afspraken op in uw vluchtplan.
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28 Is uw vluchtroute in huis vrij van obstakels (fiets, kratjes, et cetera)?
Zorg dat uw vluchtroute ook vrij is (fiets, kratjes, et cetera)!
29 Zijn uw deuren snel te openen, hangen uw sleutels op een vaste plek?
Een vaste plek voor uw huissleutels is van levensbelang. Het komt nog steeds vaak genoeg voor dat mensen een
brandend huis te laat kunnen ontvluchten, omdat de deuren zijn afgesloten en in de paniek de sleutels onvindbaar
zijn!
30 Blust u een vlam in de pan met water?
Een vlam in de pan NOOIT blussen met water. Altijd van u af een deksel over de pan schuiven en laten zitten tot
de vlam is gedoofd.
31 Weet u hoe u het beste kunt handelen bij brandwonden?
Eerst lauw stromend water, de rest komt later. Kijk op veiligheid.nl om te zien wat u wel en niet moet doen bij
brandwonden.
32 Heeft u voldoende water in de buurt als u barbecuet?
33 Loopt u wel eens weg terwijl pannen op het vuur staan?
Droogkokende pannen, oververhit vet en olie. Gewoon omdat u zelf even iets anders bent gaan doen. Een van de
meest voorkomende oorzaken van woningbranden!
34 Reikt u wel eens met wijde kleding (bijv. ochtendjas) over uw fornuis?
Draag nooit kleding met wijdvallende mouwen boven een gaspit. Dit lijkt een open deur, maar helaas oorzaak
van kledingbranden die zeer ernstige brandwonden veroorzaken!
35. Rookt u wel eens in bed?
Rook nooit in bed, een brandende sigaret kan uw bed snel in brand zetten als u in slaap valt.
36 Heeft u isolatiemateriaal met brandvertragende eigenschappen?
Gebruik zo veel mogelijk brandvertragend isolatiemateriaal. Maakt de kans bij kortsluiting op brand een stuk
kleiner.
37 Gebruik u bij het afbranden van verf een gasbrander?
Als de gasvlam in contact komt met droog hout, stofresten of gordijnen is brand snel ontstaan. Vooral bij klussen
thuis één van de meest voorkomende brandoorzaken!
38 Ventileert u de ruimte wanneer u met brandbare middelen werkt?
Werken met brandbare middelen vereist goede ventilatie. Let vooral op het symbool ZEER ONTVLAMBAAR
op het etiket van de verpakking.
39 Rolt u verlengsnoeren helemaal uit bij gebruik?
Rol verlengsnoeren altijd helemaal uit, opgerold worden ze te warm, wat brand tot gevolg kan hebben.
40 Zijn uw gas- en elektraleidingen in goede staat?
Gasleidingen kunt u zelf controleren met een kwastje met zeep sop. Vormen zich belletjes, dan heeft u een lek.
Bij elektraleidingen moet u letten op bedradingen waar leidingen bloot liggen, veiligheidsstopcontacten,
aardlekschakelaar- controle, de aansluitingen van toestellen en controle van de stekkers. Beter is altijd advies te
vragen bij het gas- en energiebedrijf waar u gas en licht van betrekt.
41 Zijn de zekeringen doorverbonden met zilverpapier
Zekeringen mogen niet doorverbonden zijn met zilverpapier. Met het aanbrengen van zilverpapier verbindt men
de elektriciteit door zonder zekering. Bij de volgende kortsluiting zal veel warmte vrijkomen waardoor brand
kan ontstaan.
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42 Is de aardverbinding nog in orde? De aardverbinding moet in orde zijn. Tegenwoordig worden aardpennen de
grond ingeslagen die voor aarde zorgdragen. Gelet moet worden of dit systeem is aangebracht en niet te erg
geoxideerd is.
43 Zijn er kunststofschrootjes, lamellen of piepschuimmaterialen aanwezig?
Indien brandbare schrootjes, lamellen of piepschuimmaterialen in de vluchtwegen zijn aangebracht kan dit door
de enorme verstikkende rookverspreiding een ernstig probleem vormen. Aanbevolen wordt om brandvertragende
schroten aan te brengen. Iets duurder, maar een stuk veiliger.
44 Worden het filter en de luchtafvoer slang van de wasdroger regelmatig van stof ontdaan?
De afvoerslang voert vochtige lucht maar ook stof af. De slang en het filter kunnen door het stof verstopt raken,
waardoor de warmte zich kan ophopen. Het gevolg daarvan kan zijn dat de motor niet meer gekoeld wordt en
daardoor in brand kan raken.
45 Verkeert de gasslang naar het gasfornuis in goede conditie?
De gasslang naar het gasfornuis moet goedgekeurd zijn met een GIV-keurmerk. De aansluitingen moeten
voorzien zijn van rubberen afsluitingsringen. De slang zelf moet gecontroleerd worden op scheurtjes en knikken.
Indien de slang gebreken vertoont, moet deze direct vernieuwd worden. Als het gasfornuis in een keuken is
ingebouwd en men de slang niet kan controleren, dient een koperen leiding te zijn aangebracht.
46 Zijn er interne verbouwingen (bijvoorbeeld het omleggen van leidingen) geweest, waardoor het risico op een
brand groter is geworden?
Bij een verbouwing waarbij bijvoorbeeld een muur is weggehaald of leidingen zijn omgelegd, kan het zijn dat
niet meer wordt voldaan aan de brandveiligheidseisen. De brandweer kan na de verbouwing bij u langskomen
om dit te controleren.
47 Worden de sigaretten op een veilige manier uitgemaakt of weggegooid?
Sigarettenpeukjes worden nog wel eens vergeten. Vallen van de rand van de asbak of rollen tussen de kussens
van een bank of stoel in. Het schuimrubber van stoelen en banken is uiterst brandbaar. Let daarom altijd op dat
de sigaretten veilig worden uitgemaakt. TisKidz stelt als eis een niet roken beleid!!!
48 Is de elektrische deken in orde?
Elektrische dekens kunnen brand veroorzaken. Meestal ligt de oorzaak in het opbergen van de deken na het
winterseizoen. De deken wordt dan te scherp opgevouwen, waardoor na een aantal jaren de bedrading kan
beschadigen. Het advies is dan ook om bij het opbergen van de deken deze niet te scherp te vouwen.
(Bron: www.veiligheid.nl)
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