Brandveilig wonen Handelingskaart
Steeds meer mensen in Gelderland-Zuid zijn zich bewust van hun eigen rol op het gebied van brandveiligheid.
Dit is ook belangrijk, want de kans op een woningbrand is 1 op de 65 woningen, dit is ongeveer 1 huis per 2
straten. Iedereen kan zelf van alles doen om de eigen brandveiligheid te vergroten. Deze kaart biedt tips en
handelingen om stap voor stap uw woning brandveiliger te maken. Zo zorgt u ervoor dat u bij brand tijdig
wordt gewaarschuwd en weet wat u moet doen.

Voorkomen van brand
Koken

Schone apparatuur
Vet in de afzuigkap kan gemakkelijk vlamvatten.
Maak de afzuigkap maandelijks schoon.
Metalen filters kunnen vaak gewoon in de vaatwasser.

Brandbare materialen
Plaats brandbare materialen ver genoeg van het fornuis.
Zo voorkomt u dat deze per ongeluk vlam vatten.
Ook kleding is brandbaar. Kijk uit met wijde kleding
en sjaaltjes.

Blijf er bij
Vlam in de pan komt regelmatig voor. Blijf in de buurt van
het fornuis of de oven wanneer u kookt. Zo kunt u snel
handelen als het mis dreigt te gaan.
Gebruik een kookwekker om te voorkomen dat
uw gerecht aanbrandt.

Elektrische apparatuur

Roken

Voorkom overbelasting

Beddengoed en stoffering vatten snel vlam. Rook
niet in bed en zorg dat uw sigaret goed gedoofd is
voordat u de kamer verlaat!
Koop een vlamdovende asbak,
verkrijgbaar bij winkels met
huishoudelijke artikelen.

Meerdere zware apparaten op één stopcontact/
stekkerdoos? Gebruik ze dan om de beurt om
overbelasting te voorkomen.

Schone filters
Maak de filters van de droger
na elke droogbeurt schoon.
Dit bespaart energie en duurt
maar 1 minuut!
Zet een prullenbakje naast
de droger voor het stof.
In de buurt aan het
stofzuigen? Zuig dan gelijk
de droger en filters uit.

Kaarsen
Wist u dat?
• er waxinelichtjes op batterij verkrijgbaar zijn?
Net zo sfeervol en toch brandveilig!
• deze wél op de vensterbank of bij
gordijnen geplaatst mogen worden?
• dit bij echte kaarsen niet kan?

Brandveilig wonen Handelingskaart
Vroegtijdig signaleren
Rookmelder
U koopt een rookmelder
bij een winkel met
huishoudelijke artikelen
of bij een bouwmarkt.

Welke rookmelder kunt u het beste kopen?
• Een rookmelder met het CE keurmerk.
• Een rookmelder met een batterij die 10 jaar
meegaat. Voordelen:
- Op den duur goedkoper (u hoeft de batterij
		 niet elk jaar te vervangen).
- U hoeft de rookmelder maar 1 keer per
		 10 jaar te vervangen.

Woont u alleen en heeft u hulp nodig bij
vluchten?
Plaats een ‘slimme’ rookmelder waarmee ook
direct buren of familie gewaarschuwd worden.

Waar ophangen?
• Tegen het plafond, 50 cm van muren en lampen.
• Op elke verdieping minstens één rookmelder.
Het liefst in de vluchtwegen en gangen waar
de slaapkamers op uitkomen.

Slechthorend?
Plaats een rookmelder met een draadloze verbinding naar een ‘trilplaat’ onder uw kussen. Deze
gaat trillen bij een rookalarm. Informeer bij uw
zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

Test de rookmelder 1x per maand door met
bijvoorbeeld een bezemsteel de testknop in te
drukken. Zo gedaan en iedereen kan het!
		 Spreek af wie wanneer test. Doe dit op een
		 vast moment en schrijf dit op de kalender.
		 Bent u toch aan het stofzuigen? Haal de
		 stofzuiger dan even langs de rookmelder.

Wat te doen bij brand
Veilig vluchten
Ken uw vluchtroute
Hoe komt u het snelst buiten vanuit uw woon- of
slaapkamer? Kunt u zelfstandig naar buiten of heeft
u daar hulp bij nodig?
• Bel altijd eerst 112 en geef door dat u niet
zelfstandig naar buiten kunt.
• Volg eventuele instructies van de meldkamer.
• Probeer afspraken te maken met buren of familie
zodat u hen kunt bellen in geval van nood.
• Zorg dat u altijd een telefoon bij de hand heeft.
• Houd de trap en gang vrij van wasgoed, schoenen,
tassen e.d.
• Ga naar het balkon of het grootste raam aan de
straatzijde en trek aandacht van de brandweer.
• Sluit de kamerdeur en leg een (nat) laken of kleed
tegen de spleet onder de deur om de rook buiten
te houden.

Deuren en rolluiken
Rolluik voor de deur? Sluit deze niet wanneer u
zelf in huis bent.
		 Leg een sleutel van uw voor- en achterdeur
		 op een vaste plek dicht bij de deur (buiten
		 bereik inbrekers).
		 Sluit uw binnendeuren (met name ’s nachts).
		 Hiermee voorkomt u snelle rookverspreiding.

Ken de verzamelplek
		
		
		
		

Spreek met uw huisgenoten een plaats
buiten af waar iedereen naartoe gaat als
u met spoed uw huis moet verlaten.
Zo weet u of iedereen veilig buiten is.

Zorg dat u eerst veilig buiten bent
en bel daarna direct 112:
vraag naar de brandweer.

