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Omgaan met
Reageren
op
brand
brandgevaar

Jaarlijks zijn er in België een 10.000 branden. U kan zich hiertegen wapenen door een
aantal eenvoudige maatregelen. Als u toch te maken krijgt met een brand, kunt u door
een snelle en adequate reactie veel kwaad voorkomen. Er is niet meer nodig dan een
rookmelder, een brandblusapparaat, een branddeken en een vluchtplan. Als u tenminste weet hoe ermee om te gaan. In deze brochure leggen we het u daarom haarfijn uit.
Speel niet met vuur, vecht ertegen!

Schakel de oorzaken uit
Rook nooit in bed
Aanstekers en lucifers buiten het bereik van kinderen houden
Brandbare stoffen in uw woning beperken. Ze steeds goed afsluiten en opbergen
waar voldoende ventilatie is.
Plaats een vonkenscherm voor een open vuur (vb. haard)
Brandende kaarsen niet onbewaakt achterlaten
Schakel elektrische apparaten volledig uit als u ze niet gebruikt

4 voorzorgsmaatregelen
1. Installeer een rookmelder
Te koop in de meeste doe-het-zelfzaken. Kies ook voor een toestel met een goede
batterij
Plaatsing: Op weg naar buiten (hall, gang ...)
Onderhoud: regelmatig testen, batterij vervangen en stofvrij houden
Nooit schilderen
2. Plaats een brandblusser
Lijst verkooppunten op www.agoria.be
Kies een waterschuimtoestel: dit is beter en properder. Let erop dat de inhoud niet
bevriest
Plaatsing: centraal in hall of keuken, niet nabij brandgevaar
Weet hoe het blustoestel werkt
3.

Koop een blusdeken
Te koop in de grotere doe-het-zelfzaken
Plaats het binnen handbereik en bij voorkeur in de keuken

4. Maak een vluchtplan
Hierin staan alle afspraken en acties die u bij brand onderneemt
Leg een vluchtroute vast die bij voorkeur aan de straatkant uitkomt
Maak een taakverdeling
Voorzie een eenvoudige en toegankelijke plaats met huissleutels
Houd de vluchtroute altijd vrij
Oefen het plan! Blijf laag bij de grond bij zware rookontwikkeling.
Bij brand voer je het vluchtplan uit en bel 112. Als de rook het zicht niet belemmert,
kunt u 1 bluspoging wagen. Vlucht tijdig!

Hoe een brand blussen?

Brandblusser (vb. bij brandend tapijt)
Stap 1: Neem de brandblusser vast
Stap 2: Activeer de brandblusser door:
- de veiligheidspin uit te trekken;
- de knop in te slaan.

Stap 3: Test de brandblusser kort
Stap 4: Hou de correcte afstand
(poeder 2-4 meter, waterschuim 1-5 meter)

Stap 5: Sta met de deuropening in je rug en richt de straal op de basis van de vlammen

Blusdeken (vb. bij brandende frietketel)
Probeer een frietketel eerst te doven met het deksel
Neem de blusdeken en of een vochtige (maar geen
natte) doek
omwikkel je handen met de blusdeken
Dek het brandende oppervlak zachtjes af met
de blusdeken
Zorg dat de toevoer van zuurstof volledig is afgesloten
Schakel de energiebron van het toestel uit of trek de
stekker uit

Do’s en don’ts
DOEN
Brand? Bel altijd eerst de brandweer: 112
Voer bij brand altijd eerst uw vluchtplan uit vooraleer u probeert te blussen
Leer omgaan met een brandblusser en een branddeken
Zorg voor een regelmatig onderhoud van de blusmiddelen en de rookmelder
Leer uw kind de juiste reacties bij brandsituaties (zie brochure: ‘zijn uw kinderen in
veiligheid?’)

NIET DOEN
Blus nooit een frietketel met water
Ga nooit terug in een brandende ruimte als de rook te dik of de warmte te hevig is
Blus geen brandende gasleiding! Het onverbrande gas is veel gevaarlijker
Kom nooit te dichtbij om een brand te blussen
Gebruik nooit een lift tijdens een brandgevaarlijke situatie

Belastingsvoordeel
Investeren in veiligheid komt niet alleen uw veiligheid maar ook uw geldbeugel ten
goede. Voor een aantal investeringen kan u 50% van de uitgaven terugkrijgen van uw
belastingen (met een maximumbedrag). Zo zijn brandblussers en deuren met brandweerstand fiscaal aftrekbaar. Meer informatie op: www.besafe.be .
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Om extra exemplaren van deze brochure te bestellen, stuurt u
gewoon een e-mail naar : infodoc@ibz.fgov.be of een fax
naar 02 557 35 22.
Deze brochure kunt u ook downloaden op www.besafe.be
(rubriek ‘onze publicaties’).
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Jaarlijks zijn er in België een 10.000 branden. U kan zich hiertegen wapenen
door een aantal eenvoudige maatregelen. Als u toch te maken krijgt met een
brand, kunt u door een snelle en adequate reactie veel kwaad voorkomen. Er is
niet meer nodig dan een rookmelder, een brandblusapparaat, een branddeken en
een vluchtplan. Als u tenminste weet hoe ermee om te gaan. In deze brochure
leggen we het u daarom haarfijn uit. Speel niet met vuur, vecht ertegen!

Wenst u extra exemplaren van deze folder, dan kan u deze bestellen per e-mail
infodoc@ibz.fgov.be of fax 02 557 35 22.
U kan de folder ook downloaden op www.besafe.be
of op de website van de 14-daagse van de veiligheid: www.speelnietmetvuur.be.
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