CHECKLIST VLUCHTPLAN WONING
Een brand ontwikkelt zich razendsnel. Op zo’n moment de sleutels voor de deur moeten zoeken of
het trapje niet kunnen vinden om door het raam te vluchten kan dodelijk zijn. Vandaar deze checklist
Vluchtplan. Volg het stappenplan, vink af wat je geregeld en geoefend hebt. Een veilig idee.

1

BEPAAL DE UITGANGEN DIE TE
GEBRUIKEN ZIJN BIJ EEN BRAND

2

DE UITGANGEN ZIJN VRIJ
VAN OBSTAKELS
Een greep uit de mogelijke obstakels;
gordijnen, een horraam, geen opstapje bij het
vluchtraam, spullen op de vensterbank of op
de trap etc. Oefen de route een paar keer met
de ogen dicht.

Bespreek wat de hoofdvluchtroute en wat de
alternatieve route is. Dit ligt er natuurlijk aan
waar de brand ontstaat. Teken de vluchtroute
uit en hang de route op een centrale plek.

4

SLEUTELS LIGGEN OP EEN VASTE PLEK

3

De sleutels moeten blind voor het grijpen
liggen. In de fruitmand, op het dressoir
of aan het haakje bij de deur. Tijdens een
brand de sleutels zoeken om de uitgang
open te krijgen wil je niet.

5

ADVIES INGEWONNEN OVER
EIGEN SPECIFIEKE SITUATIE

Er zijn verschillende producten die helpen om je
woning zo snel mogelijk te kunnen verlaten. Wat
dacht je van vluchtladders, opstapjes om door
het raam te klimmen of een veiligheidshamer?
Leg ze op de afgesproken plek en oefen ermee.

6

Geen situatie is hetzelfde en dat geldt ook
voor vluchtplannen. Ga na of je met deze
checklist je vluchtplan op orde hebt of
vraag bij twijfel advies aan een
brandpreventiespecialist.

8

IEDEREEN WEET WAAR
DE VERZAMELPLEK BUITEN IS



Bespreek waar de verzamelplek is
en zodra iedereen daar veilig is, kan 112
worden gebeld.

ALLES LIGT KLAAR OM SNEL HET HUIS
UIT TE KUNNEN

HET IS DUIDELIJK WIE VOOR WIE
ZORGT BIJ BRAND


7

Bespreek met elkaar wie voor welke kinderen/
huisgenoten en/of huisdieren zorgt wanneer
er brand uitbreekt.

IEDEREEN WEET WAT ZE MOETEN
DOEN ALS ER BRAND UITBREEKT
Zie bovenstaande en volgende tips. Blijf laag bij
de grond, want rook stijgt op. Gebruik nooit de
lift. Houd deuren en ramen gesloten.

OEFEN HET VLUCHTEN

TIP: BLIJF RUSTIG

Met deze acht punten creëer je duidelijkheid
voor het moment waarvan je hoopt dat het nooit
voorkomt. Oefen het vluchtplan regelmatig en
controleer de spullen die je nodig hebt bij het
vluchten. Hang het op een centrale plek.

Misschien wel het allerbelangrijkst bij een brand.
Probeer rustig te blijven. Dan denk je het meest
logisch na. Bijvoorbeeld over de afspraken die zijn
gemaakt in het vluchtplan.

Kijk voor preventietips op www.brandweer.nl

