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BRANDVEILIGER WONEN
Brand is voor iedereen gevaarlijk, maar sommige
mensen -bijvoorbeeld ouderen of mensen met een
beperking- lopen meer risico dan andere. De meeste
ouderen, zo’n tachtig procent, wonen zelfstandig en
alleen. Geldt dat ook voor u, dan moet u bij brand
uzelf in veiligheid kunnen brengen.
Bent u bovendien wat minder mobiel, dan is het extra
belangrijk om brand te voorkomen. De brandweer
helpt u daar graag bij.

Heeft u nog vragen? Belt u dan met de brandweer
Veenendaal (0318) 538 922

BRANDVEILIGHEID
Brand in de keuken ontstaat vaak doordat de vlam in
de pan slaat. Dat komt doordat de pan te heet wordt of
voedsel in de pan droogkookt.

IN DE KEUKEN
DENK BIJ HET KOKEN AAN HET VOLGENDE
• Als u gaat koken, blijft u dan bij de pan
• Gebruik een kookwekker om te voorkomen dat het
eten droogkookt
• Houd pannenlappen, theedoeken etc. op veilige
afstand van het fornuis
• Hang een blusdeken en/of brandblusser op.
ALS DE VLAM IN DE PAN SLAAT
• Draai onmiddellijk het gas uit
• Schuif een deksel over de pan zodat er geen
zuurstof meer bij kan
• Laat het deksel op de pan liggen
• Zet de afzuigkap uit
• Ga nooit met de pan lopen
• Blus NOOIT met water.

VEILIG OMGAAN
ALGEMEEN
• Zorg altijd voor voldoende ventilatie bij elektrische
apparaten
• Zet er geen bloemen of planten op
• Schakel een apparaat na gebruik helemaal uit
• Gebruik geen driewegstekkers
• Koop uitsluitend apparaten met het KEMA Keurmerk.
Heeft u een elektrische kachel?
• Leg er geen wasgoed op en houd brandbaar
materiaal uit de buurt.

HEEFT U EEN ELEKTRISCHE DEKEN?
• Vouw de deken niet te scherp op.
• Test de deken wanneer u hem de eerste keer in het
seizoen gaat gebruiken
• Vervang de deken bij verkleuring

MET ELEKTRICITEIT
WASDROGER
De droger staat met stip op de eerste plaats van
elektrische apparaten die brand kunnen veroorzaken.
Dat komt omdat hete lucht en stof een ‘ideale’
combinatie vormen.
• Maak het filter van de wasdroger na iedere
wasbeurt stofvrij.
• Maak de luchtafvoerslang van uw droger ook één
keer per jaar stofvrij. Door een verstopte slang raakt
de droger oververhit en kan brand ontstaan.
• Maak de wasdroger 1 x per 5 jaar van binnen
schoon door de achterkant los te schroeven.
• Laat de wasdroger liever niet draaien als u niet thuis
bent.
COMPUTER
De computer is ook een belangrijke veroorzaker van
brand. Ook hier vormt warmte en stof een ‘ideale’
combinatie.
• Zet de computer na gebruik helemaal uit.
• Verwijder één keer per jaar het stof uit de computerkast met een stofzuiger.  

VEILIG

ROKEN
• Rook nooit in bed, 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

en kerst
Kaarsen
• Steek nooit kaarsen in kerststukjes aan
• Zorg altijd voor een stevige kandelaar
• Plaats een kaars niet te dicht bij gordijnen of
ander brandbaar materiaal
• Laat kinderen en huisdieren nooit alleen bij
brandende kaarsen.
Kerstboom
• Gebruik in een kerstboom nooit echte kaarsjes
• Gebruik uitsluitend verlichting met het
KEMA-keurmerk
• Gebruik een gaaf en goed passend verlengsnoer
• Leg het verlangsnoer zo neer dat niemand erover
kan struikelen
• Haal de stekker uit het stopcontact voordat u
weggaat of gaat slapen.

BRANDWONDEN

• Bij een brandwond is het zaak zo snel mogelijk te
koelen met water
• Koel brandwonden tenminste 5 minuten met lauw
zachtstromend leidingwater
• Verwijder ondertussen kleding rondom de wond,
en alleen als deze er niet aan vastkleeft
• Smeer niets op de brandwond.

koolmonoxide
Koolmonoxide is een zeer giftig gas dat ontstaat bij
onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas of hout.
U proeft of ruikt het niet, maar u kan er wel bewusteloos door raken, met alle gevolgen van dien.
De eerste symptomen van een koolmonoxidevergiftiging lijken op een griepje: lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid. Ook voelt u
zich verward en/of slaperig en krijgt u een versnelde
hartslag.
Wat te doen bij koolmonoxidevergiftiging?
• Schakel het toestel uit
• Zet ramen en deuren wijd open als u koolmonoxide
vermoedt
• Waarschuw een arts.

Waar hangt u een
rookmelder op?
Hang rookmelders op aan het plafond van elke ruimte
waarop slaapkamers uitkomen. Meestal is dat een
overloop, hal, of gang. Het plafond van het trapgat is
een goede plaats.
Kleine woningen met ÉÉn woonlaag
Bij kleine woningen met één bouwlaag (bungalow, flat)
is één rookmelder meestal voldoende. De beste plaats
ervoor is de gang of hal waar de meeste kamers op
uitkomen. Zorg ervoor dat u het geluid van de rookmelder in iedere slaapkamer kunt horen!
woningen met meer woonlagen
Bij woningen met meerdere woonlagen doet u er
verstandig aan op iedere verdieping een melder te
plaatsen, bij voorkeur op de slaapverdieping, boven
de trap tegen het plafond.

Met dank aan NVBR (de Nederlandse Vereniging voor
Brandweerzorg & Rampenbestrijding) en de brandweer gemeente Amersfoort.
Brandweer Veenendaal
Industrielaan 18
3903 AC Veenendaal
Tel (0318) 538 922
www.veenendaal.nl/brandweer

WAT TE DOEN

BIJ BRAND?

of als de rookmelder afgaat?
Als er daadwerkelijk rook is:
• Waarschuw uw huisgenoten
• Verlaat de woning en neem een jas,
schoenen (handtas) mee
• Bel (in een veilige omgeving) 112
• Wacht op de komst van de brandweer.
TIP
Sluit uw voordeur en steek de sleutel in
de buitenkant van het slot

