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voorwoord

Brand kan iedereen overkomen. Bij de fatale 
woningbranden in 2011 was ruim 60% van de 
slachtoffers ouder dan 60 jaar. Ook blijkt dat de 
meeste slachtoffers vallen onder personen die 
minder mobiel zijn en daardoor minder goed 
kunnen vluchten. Daarom is het belangrijk  
dat u goed weet hoe u brand kunt voorkomen en 
wat u moet doen als er toch brand ontstaat.  
De Brandweer Gooi en Vechtstreek helpt u daar 
graag bij.

Brand in huis wordt meestal door mensen zelf 
veroorzaakt, zoals roken in bed of kortsluiting van 
elektrische apparaten. En vaak wordt een brand te 
laat ontdekt. U heeft bij brand slechts 3 minuten 
om te vluchten! Daarom is het belangrijk dat u 
goed werkende rookmelders ophangt, zodat een 
brand zo snel mogelijk ontdekt wordt. 
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Maak een vluchtplan

Wat doet u als er brand uitbreekt? Verstandig handelen bij een 

brand doet bijna niemand van nature. Zelfs in de kleinste ruimtes, 

die u door en door kent, raakt u bij rookontwikkeling uw oriëntatie 

kwijt. Maak en oefen daarom een vluchtplan zodat u uzelf en uw 

huisgenoten in veiligheid kan brengen.

Toegankelijkheid

In portiekwoningen is het trappenhuis de belangrijkste uitweg bij 

brand. Houd daarom het trappenhuis vrij van obstakels, zoals fietsen, 

vuilniszakken en dergelijke. Deze obstakels worden onzichtbaar als er 

rook in het trappenhuis hangt. Maar ook binnen in uw woning is het 

van levensbelang dat u de vluchtwegen vrijhoudt. Leg bijvoorbeeld 

geen spullen op de trap, u kunt daar snel over struikelen. Houd ook 

alle toegangsdeuren tot uw woning vrij van obstakels.
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Zichtbaarheid huisnummer

Wanneer er brand is of u andere hulp nodig heeft is het belangrijk 

dat de hulpdiensten uw huis snel kunnen vinden. Zorg dat uw 

huisnummer altijd goed zichtbaar is vanaf de straat. Dit bespaart veel 

kostbare tijd.

Maak afspraken met de buren

Meestal duurt het ongeveer acht minuten voordat de brandweer 

bij u aanwezig is. Tot die tijd kan de brandweer u niet helpen. Als u 

minder mobiel of verminderd zelfredzaam bent, kan dit problemen 

opleveren. Daarom is het verstandig om met uw naaste omgeving 

(bijvoorbeeld de buren) goede afspraken te maken. Wanneer u altijd 

een opgeladen (mobiele) telefoon bij de hand heeft, ook als u slaapt, 

kunt u in geval van nood altijd bellen. Om te voorkomen dat u in 

paniek de telefoonnummers van uw buren niet meer weet, is het 

handig de nummers in uw toestel voor te programmeren.
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veilig oMgaan Met elektriciteit en 
apparatuur

Brand in een woning komt vaak door onveilig gebruik van 

apparaten. Gelukkig kunt u zelf veel doen om brand in uw woning 

te voorkomen. Bijna alle elektrische apparaten worden warm bij 

gebruik. Let vooral op apparaten die een ventilator hebben om 

oververhitting te voorkomen. Als de warmte niet goed weg kan door 

opgehoopt stof, is er brandgevaar. Denk aan wasdrogers, televisies, 

magnetrons, elektrische ovens, mechanische ventilatiesystemen, 

ventilatorkachels, computers, laserprinters en haarföhns. 
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Houd elektrische apparaten dus altijd stofvrij. Maak het filter van 

uw wasdroger na iedere droogbeurt schoon. Houd brandbare 

materialen uit de buurt van elektrische apparaten. Een kleedje 

op de televisie kan door de warmte makkelijk vlam vatten.  

Ook te volle stekkerdozen kunnen brand veroorzaken. Sluit grote 

stroomverbruikers rechtstreeks aan op het stopcontact en sluit geen 

stekkerdozen op stekkerdozen aan.
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veilige gasinstallaties

Koolmonoxide is een echte sluipmoordenaar; u ruikt of proeft het 

giftige gas niet en u raakt snel bewusteloos. Elk jaar overlijden 

mensen door koolmonoxidevergiftiging. Dat komt door de 

combinatie van onvolledige verbranding van bijvoorbeeld aardgas 

of hout en onvoldoende ventilatie, waardoor koolmonoxide (CO) 

ontstaat: een zeer giftig gas dat 250 maal sneller in het bloed wordt 

opgenomen dan zuurstof. 

Een verkeerd geïnstalleerd of kapot gastoestel zoals kachel, geiser, 

cv of combiketel is vaak de oorzaak van koolmonoxidevergiftiging. 

Zorg daarom 24 uur per dag voor voldoende ventilatie in uw 
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huis en laat uw geiser, gaskachel en cv-installatie ieder jaar 

controleren en onderhouden door een erkend installateur. Met 

een koolmonoxidemelder in huis wordt u gewaarschuwd als de 

concentratie koolmonoxide in huis te hoog wordt.

Als de melder afgaat doe dan het volgende:

• Ventileer direct de ruimte: zet ramen en deuren open.

• Zet het gastoestel uit.

• Verlaat de vergiftigde ruimte.

• Zorg dat u frisse lucht krijgt.
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veilig koken

4 van de 10 woningbranden ontstaan in de keuken. Bijvoorbeeld 

door vlam in de pan doordat de pan te heet wordt of voedsel in de 

pan droog kookt.

Als de vlam toch in de pan slaat

•  Schuif een deksel (van u af) over de pan zodat er geen  

zuurstof meer bij kan of gebruik een blusdeken. 

•  Zet gas en elektra af. 

•  Zet ook de afzuigkap uit! 

•  Laat de pan geruime tijd staan (niet mee lopen) om af te koelen. 

Blus een vlam in de pan NOOIT met water! 
Dit veroorzaakt een grote steekvlam.
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veilig oMgaan Met open vuur

Roken

Helaas is roken nog steeds een van de meest voorkomende 

brandoorzaken. Rook daarom nooit in bed, want de kans is groot 

dat u in slaap valt. Het beddengoed en het matras kunnen in brand 

raken of gaan smeulen. Gebruik veilige asbakken waar uw sigaret in 

valt en waarin hij wordt gedoofd. Leeg een asbak pas als de inhoud is 

afgekoeld en doe dit nooit in een prullenmand.

Kaarsen

Zet kaarsen in een stevige houder op een vlakke ondergrond en niet 

dicht bij andere brandbare materialen, zoals de gordijnen. Gebruik 

geen houders van plastic, hout of ander makkelijk brandbaar 

materiaal. De kaarsen in kerststukjes kunt u beter niet aansteken. 

Natuurlijk gelden dezelfde veiligheidsmaatregelen ook voor andere 

brandbare sfeerverlichting, zoals olielampen en gelbranders.
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Stoken

Jaarlijks zijn er in ons land meer dan 2.000 schoorsteenbranden.  

De oorzaak is meestal een vervuild of verstopt schoorsteenkanaal. 

Stookt u hout, kolen of olie in uw kachel of open haard, dan komen 

er onverbrande roetdeeltjes in het rookkanaal terecht. Die vormen 

daar een teerachtige, zeer brandbare laag.

Het is daarom belangrijk uw schoorsteen regelmatig te laten vegen!

U herkent een schoorsteenbrand aan een loeiend geluid in het 

rookkanaal.

•  Kom direct in actie!

•  Doof snel het vuur in de haard met zand om  

rook in uw huis te voorkomen.

•  Sluit direct hierna de schoorsteenklep.

•  Sluit de luchttoevoer van de kachel,  

of bij een open haard de deurtjes.

•  Bel direct 1-1-2.

•  Ventileer direct na het doven van het vuur de ruimte  

in verband met koolmonoxidevorming!

Blus nooit met water! Er ontstaat dan namelijk enorme 
stoomvorming. Doordat dit zo snel gebeurt, kan het 
rookkanaal door de druk scheuren.
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veilig oMgaan Met pure zuurstof thuis

Als u in huis extra zuurstof gebruikt (bijvoorbeeld in verband met 

uw gezondheid), is het belangrijk dat u de veiligheidsvoor schriften 

opvolgt. Anders bestaat er gevaar voor brand en (ernstige) brand-

wonden. Door de zuurstofbehandeling zit er in de lucht die u 

uitademt namelijk meer zuurstof dan normaal het geval is. Hierdoor 

wordt de lucht in huis zuurstofrijk. Zuurstof zelf is niet brandbaar, 

maar kan wel andere materialen makkelijker laten branden. 

Volg verder de veiligheidsmaatregelen op die uw zuurstofleverancier 

aangeeft voor uw situatie.

ZuurSTOf
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neeM voorzorgsMaatregelen!

Om brand te voorkomen of een beginnend brandje te beperken 

kunt u zelf diverse maatregelen nemen. Een beginnende brand in 

uw woning kunt u vaak zelf blussen. Blus alleen zolang u zonder 

moeite en gevaar kunt wegkomen. Stop dus op tijd met uw 

bluspoging. Belangrijker is om uzelf en uw huisgenoten in veiligheid 

te brengen. Bedenk ook dat rook vaak giftig is. Rook inademen is dus 

levensgevaarlijk!

rook- en koolmonoxidemelders

Uit onderzoek blijkt dat u aanzienlijk meer kans heeft om een 

woningbrand te overleven als u goedwerkende rookmelders heeft. 

Rookmelders waarschuwen u bij brand, ook wanneer u slaapt. 

Tijdens uw slaap kunt u namelijk niet ruiken, maar wel horen! 

Doordat u wakker wordt door het alarm heeft u de mogelijkheid om 

te vluchten bij brand.

Om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen is het raadzaam een 

koolmonoxidemelder op te hangen. Bij teveel koolmonoxide laat de 

melder een luid alarmsignaal horen. 



15

brandweer gooi en vechtstreek

Kamerlingh Onnesweg 148, 1223 JN Hilversum

Telefoon 035 - 688 55 55

www.brandweergooienvechtstreek.nl

Blusdeken 

Een blusdeken is een handig blusmiddel bij vlam in de pan, branden 

in een televisietoestel of bijvoorbeeld een brandende prullenbak. De 

beste plek om een blusdeken op te hangen is in de keuken.

Brandblusser

Er zijn verschillende soorten brandblussers. Poeder- en schuimblussers 

zijn geschikt voor de meeste beginnende branden in uw woning. 

Als er toch brand uitbreekt…

Wanneer u een brand snel ontdekt 

mag u van geluk spreken, maar houd 

er rekening mee dat vuur zich 

erg snel kan verspreiden. 

Bel daarom zo snel mogelijk 

het alarmnummer 1-1-2.
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Vluchten bij brand
Maak een vluchtplan. Bepaal de vluchtroute en wie de huisdieren 
meeneemt.

rookmelders
Hang rookmelders op en test ze iedere maand.

Vlam in de pan
Blus alleen met een blusdeken of deksel. Blus nooit met water.  
Blijf in de keuken tijdens het koken.

Stekkerdozen
Overbelaste stekkerdozen kunnen brand veroorzaken.  
Sluit grote stroomverbruikers rechtstreeks aan op het stopcontact.  
Sluit geen stekkerdozen op stekkerdozen aan.

Stand-by tv
Zet altijd de tv helemaal uit als u niet meer kijkt.

Sigaretten
Rook niet in bed. Controleer of sigarettenpeuken helemaal uit zijn voordat 
u ze weggooit.

Lucifers en kaarsen
Bewaar lucifers en aanstekers buiten bereik van kinderen. Brand geen 
kaarsen dicht bij gordijnen of op tochtige plekken. Zet kaarsen altijd in een 
stevige kandelaar.

Koolmonoxidevergiftiging
Frisse lucht! Ventileer en laat kachel en geiser jaarlijks controleren.  
Plaats een koolmonoxidemelder en test deze maandelijks.

Een veilige schoorsteen
Laat uw schoorsteen minstens eens per jaar vegen.

Elektrische apparaten
Maak het filter van uw wasdroger na iedere droogbeurt schoon.  
Door de combinatie van stof en een hoge temperatuur  
kan brand in elektrische apparaten ontstaan.


