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Brandpreventie  

voor senioren 

 

Introductie brand(on)veiligheid en-preventie 



Programma 

• Verw elkoming 

• Introductie brand(on)veiligheid 

en –preventie 

• Evaluatiemoment 
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Introductie brand(on)veiligheid en -preventie 

• Enkele cijfers 

• Preventieve maatregelen 

• Wat als er toch brand uitbreekt? 

• Samenvatt ing 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Enkele cijfers 

 

Prognose tegen 2030 

50 % branddoden ouder dan 65 jaar 

 

Het aantal branddoden bij personen ouder 

dan 65 jaar, zal evenredig st ijgen met de 

vergrijzing. 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Enkele cijfers 
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Enkele cijfers 

Vindplaats slachtoffer 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Enkele cijfers 

Waarom dodelijke afloop? 

7% 

10% 

13% 

24% 

46% 

Vluchtroute geblokkeerd door brand

Verstikking door de rook

Alcoholgebruik

Snelle brandontwikkeling

Niet of beperkt mobiel



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Enkele cijfers 

Oorzaken van brand 

(Onvoorzichtigheid) bij roken 
30% 

(Onvoorzichtigheid) bij koken 
23% 

Kortsluiting/defect apparaat 
17% 

(Onvoorzichtigheid) met kaarsen 
7% 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Enkele cijfers 

Pan/Frituurpan 

Elektrisch apparaat (vb. Koffiezet) 

Stoel/bank 

Papier 

Voorwerp waarin het vaakst brand ontstaat. 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Enkele cijfers 

Ruimte van ontstaan brand 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Preventieve maatregelen 

Brandpreventie 

• Voorkomen van brand door bewustmaking 
• Voorkomen van brand 
• Schade beperken 

 
 

• 2% Belgen denkt aan brandpreventie 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Preventieve maatregelen 

Meest voorkomende oorzaken brand 
bij elektrische toestellen 

• Overbelasting 
 

• Kortsluiting 
 

• Oververhitting 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Preventieve maatregelen 

 De klusjesdienst van Familiehulp kan 
een controle van de zekeringkast 
uitvoeren 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Preventieve maatregelen 

 
 

 TV regelmatig afstoffen 
 
 
 
 
 

 Niets op het toestel leggen of 
zetten 
 
 
 
 

 Toestel niet op stand-by laten 
staan maar volledig uitzetten 

  



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Preventieve maatregelen 

 

 

 

 

 Stekkerdozen niet op elkaar 

aansluiten 

 

 

 

 

 

 

 Geaarde stopcontacten zijn 

het veiligst 
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Preventieve maatregelen 
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Preventieve maatregelen 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Preventieve maatregelen 

 Geen brandbare materialen op of dichtbij elektrische verwarming 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Preventieve maatregelen 
 

 

 

 

 

 Reinig na elk gebruik de 

stoffilter van de 

wasdroger 
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Preventieve maatregelen 

Schade door brandende 

sigaret 

 

 Meestal in slaapkamer 

     of woonkamer 

 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Preventieve maatregelen 

Schade door brandende sigaret  
voorkomen 

 Stop met roken! 

 Stop met binnen roken 

 Gooi peuken niet op brandbaar materiaal  
maar in een asbak 
 Maak de asbak goed schoon 
 Rook nooit in bed of in de zetel 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Preventieve maatregelen 

Schade door brandende sigaret  
voorkomen 

 Stop met roken! 

 Stop met binnen roken 

 Gooi peuken niet op brandbaar materiaal  
maar in een asbak 
 Maak de asbak goed schoon 
 Rook nooit in bed of in de zetel ! 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Preventieve maatregelen 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Preventieve maatregelen 

Meest voorkomende oorzaken brand 

bij keukenbranden 
 

• Pot op het vuur 

• Vergeetachtigheid 

• Onvoorzichtigheid 

• Vlam in de pan 

 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Preventieve maatregelen 
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Preventieve maatregelen 

Gebruik een kookwekker 
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Preventieve maatregelen 

Gebruik een kookwekker 

Geen brandbare materialen  

    bij het kookvuur 
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Preventieve maatregelen 

Gebruik een kookwekker 

Geen brandbare materialen  

    bij het kookvuur 

 Schakel het  

     koffiezetapparaat uit 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Preventieve maatregelen 

Gebruik een kookwekker 

Geen brandbare materialen  

    bij het kookvuur 

 Schakel het  

     koffiezetapparaat uit 

 Leg geen tapijten in  

     de keuken 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Preventieve maatregelen 

Rookmelders en CO-melders 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Preventieve maatregelen 

3  
minuten 
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Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Preventieve maatregelen 

Belang rookmelder? 
Jaarlijks 100 doden in België door brand  

70 konden worden vermeden met rookmelder 
 

 verkooppunten 

 kostprijs 

 vanaf januari 2013 wettelijk verplicht in   

     huurwoningen 

 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Preventieve maatregelen 

 

Onderhoud 
  

 Afstoffen 

 Geluid testen 

 Batterij vervangen 

 

Niet afdichten of   

    overschilderen 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Preventieve maatregelen 

Aanwezigheid van rookmelders bij fatale 
woningbranden. 

 

- 33% Aanwezigheid 
onbekend. 

- 40% Niet aanwezig. 

- 7% Aanwezig maar 
niet functionerend. 

- 20% Aanwezig en 
functionerend. 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Preventieve maatregelen 

filmpjes/Brand is sneller dan de brandweer.wmv


Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Preventieve maatregelen 

Wat is koolstofmonoxide (CO)  
 

 

 Reukloos 

 Kleurloos 

 Smaakloos 

 Niet-irriterend 

 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Preventieve maatregelen 

Preventieve maatregelen tegen CO 
 

Zorg voor een goede luchtcirculatie 

Laat verwarmingstoestel en schouw 

onderhouden 

 

 Plaats een CO-melder 

 verkooppunten 

 kostprijs 

 

 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Preventieve maatregelen 

Hoe herken je CO? 
 

 Omgevingsfactoren: 

• Damp op de ruiten 

• Zwarte aanslag op het verwarmingstoestel 

• Vlam verwarmingstoestel 
 

 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Preventieve maatregelen 

Hoe herken je CO? 
 

Eerste lichamelijke symptomen van CO-

intoxicatie: 

• Hoofdpijn 

• Misselijkheid 

• Onverklaarbare vermoeidheid 

 Daarna: 

• Last van braken 

• Duizeligheid 

• Bewusteloosheid  coma  dood tot gevolg 

 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Preventieve maatregelen 

Wat doe je als je de aanwezigheid  

van CO vermoedt? 
 

 Denk aan de eigen veiligheid 

 Open ramen en deuren 

 Verwarmingstoestel uitzetten 

 Slachtoffer uit kamer halen 

 Bel 112 

 Eventueel kunstmatig beademen 

 

 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Preventieve maatregelen 

Bereid je voor op een mogelijke 

evacuatie 

 

 

 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Preventieve maatregelen 

Bereid je voor op een mogelijke 

evacuatie 

Stel een vluchtplan op en bespreek het met je 

huisgenoten 
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Preventieve maatregelen 

Bereid je voor op een mogelijke 

evacuatie 

Stel een vluchtplan op en bespreek het met je 

huisgenoten 

Oefen de evacuatieweg 

 

 

 

 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Preventieve maatregelen 
 

Tips voor een goed vluchtplan: 
 

 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Preventieve maatregelen 
 

Tips voor een goed vluchtplan: 
 

• Bespreek de mogelijke vluchtroutes 
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Preventieve maatregelen 
 

Tips voor een goed vluchtplan: 
 

• Bespreek de mogelijke vluchtroutes 

• Bekijk de mogelijke uitgangen 
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Preventieve maatregelen 
 

Tips voor een goed vluchtplan: 
 

• Bespreek de mogelijke vluchtroutes 

• Bekijk de mogelijke uitgangen 

• Spreek af waar de sleutels liggen 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Preventieve maatregelen 
 

Tips voor een goed vluchtplan: 
 

• Bespreek de mogelijke vluchtroutes 

• Bekijk de mogelijke uitgangen 

• Spreek af waar de sleutels liggen 

• Wie vlucht met kleinkinderen/huisdieren 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Preventieve maatregelen 
 

Tips voor een goed vluchtplan: 
 

• Bespreek de mogelijke vluchtroutes 

• Bekijk de mogelijke uitgangen 

• Spreek af waar de sleutels liggen 

• Wie vlucht met kleinkinderen/huisdieren 

• Bepaal een ontmoetingsplek 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Preventieve maatregelen 
 

Andere preventieve maatregelen 

 

• Zet nummers van de hulpdiensten in je GSM 

• Hou je GSM steeds bij de hand 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Wat te doen bij brand 
 

Wat als er toch brand uitbreekt? 
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Wat te doen bij brand 
 

Wat als er toch brand uitbreekt? 

Zelf blussen? 

Evacueren? 

Altijd 112 bellen! 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Wat te doen bij brand 
 

Wat als er toch brand uitbreekt? 

Zelf blussen? 

Evacueren? 

Altijd 112 bellen! 
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Wat te doen bij brand 

Blusmiddelen + 
frietketel 
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Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Wat te doen bij brand 

Vlam in de pan? 
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Wat te doen bij brand 

Vlam in de pan? 

 Zet het deksel 

op de pan of 

de kookpot 
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Wat te doen bij brand 

Vlam in de pan? 

 Zet het deksel 

op de pan of 

de kookpot 

Laat 

afkoelen 
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Wat te doen bij brand 

Vlam in de pan? 

 Zet het deksel 

op de pan of 

de kookpot 

Laat 

afkoelen 

 Bel 112 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Wat te doen bij brand 
 

Wat als er toch brand uitbreekt? 

Zelf blussen? 

Evacueren? 

Altijd 112 bellen! 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Wat te doen bij brand 

Copyright: Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen 

Copyright: Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen 

Copyright: Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Wat te doen bij brand 

Wat als ik mijn vluchtroute niet kan 
volgen? 
 
 

• Niet brandbare ruimte 
 

• Kieren afsluiten 
 

• Contact met de brandweer 
 

• Geduld, geen paniek! Hulp is onderweg 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Wat te doen bij brand 
 

Wat als er toch brand uitbreekt? 

Zelf blussen? 

Evacueren? 

Altijd 112 bellen! 
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Wat te doen bij brand 
 

Een goede oproep naar het 

noodnummer 112 
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Wat te doen bij brand 
 

Een goede oproep naar het 

noodnummer 112 

 
WAAR vindt de brand plaats? 
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Wat te doen bij brand 
 

Een goede oproep naar het 

noodnummer 112 

 
WAAR vindt de brand plaats? 

WAT is er gebeurd? 
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Wat te doen bij brand 
 

Een goede oproep naar het 

noodnummer 112 

 
WAAR vindt de brand plaats? 

WAT is er gebeurd? 

WIE ? 
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Wat te doen bij brand 
 

Een goede oproep naar het 

noodnummer 112 

 
WAAR vindt de brand plaats? 

WAT is er gebeurd? 

WIE ? 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Wat te doen bij brand 

Evacuatie + 
wat doen bij 
brand 

filmpjes/Brand is sneller dan de brandweer.wmv


Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Wat te doen bij brand 

• 1e graad 

 

 

• 2e graad 

 

 

• 3e graad 

Brandwonden 
 
 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Wat te doen bij brand 

Wat te doen brandwonden? 
1ste graad: rode huid 

   WATER! 

   Flamigel 

2de graad: rode huid met blaren 
  <oog WATER!, ontsmetten, flamigel, steriel kompres, verband 

  >oog WATER!, BEL 112!, koude kompressen, in verband  

  wikkelen en wachten op ambulance 

  De blaren nooit open prikken! 

3de graad: zwarte huid, stinkt, de wonde zelf is  

ongevoelig omdat de zenuwuiteinden verbrand zijn 

   WATER!, BEL 112!, koude kompressen, in verband wikkelen en      

  wachten op ambulance 

 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Samenvatt ing 

 Samenvatting 

 

 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Samenvatt ing 

Preventieve maatregelen 
 

 

 Zekeringkast controleren 
 Tv altijd uitschakelen 
 Niets op het toestel leggen of zetten   
 Toestel niet op stand-by laten staan maar volledig    
    uitzetten 
 Stekkerdozen niet op elkaar aansluiten 
 Geaarde stopcontacten zijn het veiligst 
 Elektrische deken niet vouwen tijdens gebruik 
 Geen brandbare materialen op of dichtbij elektrische  
    verwarming 
 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Samenvatt ing 

Preventieve maatregelen 
 

 

Stop met roken 
Rook buiten 
Peuken in de asbak 
Asbak goed schoonmaken 
Rook nooit in bed of in de zetel 
Gebruik een kookwekker bij het koken 
Geen brandbare materialen bij kookvuur 
Koffieapparaat uitschakelen 
Geen tapijten in de keuken 

 
 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Samenvatt ing 

Preventieve maatregelen 
 

 

Tegen brand 
Plaats een rookmelder 
Ook onderhouden en testen! 

 
Tegen CO 
Zorg voor een goede luchtcirculatie 
Laat verwarmingstoestel en schouw onderhouden 
Plaats een CO-melder 

 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Samenvatt ing 

Wat als er toch brand uitbreekt? 
 

 

Kleine blusmiddelen 
Vlam in de pan  zet het deksel op de kookpot of pan 

 
Evacueren 

 
Altijd 112 bellen! 

 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

Observatieopdracht 

Omschrijving 

brandonveilige 

situatie 

Preventietip uit 

de introductie 

Weerstand 

waarmee je 

geconfronteerd 

werd 

Resultaat 

Tv op stand-by  Tv altijd 

uitschakelen 

Vergeten 

uitschakelen 

TV wordt 

systematisch 

uitgeschakeld 

Observatieopdracht 
 

 Voor diegenen die nog op stage moeten 
 

 



Introductie brand(on)veiligheid en –preventie 

 

Succes en hartelijk dank voor jullie 

aandacht! 

 

 

Zijn er nog vragen? 
 
 

 


