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Verwelkoming. 
 
Jullie zijn hier vandaag om iets te 
leren over brandpreventie.  
De bedoeling is dat jullie deze kennis 
zelf kunnen toepassen en overdragen 
aan jullie cliënten, vooral de 
doelgroep van de 60-plussers. 

 

 
In deze introductie rond 
brandpreventie voor senioren zien we 
eerst enkele cijfers, 
daarna formuleren we preventieve 
tips die makkelijk toepasbaar zijn bij 
jullie cliënten.  
We vertellen ook wat je kan doen 
wanneer er toch brand uitbreekt, hoe 
je een goede oproep doet naar 112 en  
geven advies over eerste hulp bij 
brandwonden. 

 

 
 
Prognose volgens René Hagen, lector 
Brandpreventie treft de verwachte 
toename branddoden vooral 
zelfstandig wonende ouderen.  
Door de vergrijzing, een hogere 
levensverwachting en de trend om 
langer zelfstandig te blijven wonen, 
zal het aantal ouderen dat overlijdt 
door brand flink toenemen.  
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Bronvermelding : Brandweeracademie 
van het Instituut Fysieke Veiligheid 
Nederland : Jaaroverzicht fatale 
woningbranden 2014 

 

 
De brandweer vindt slachtoffers 
meestal terug in deze 
situaties. (grafiek overlopen) 

 

Maar hoe komt het dat de meeste 
personen hun woning niet kunnen 
ontvluchten? 
(Grafiek overlopen) 
 
- Beperkte mobiliteit komt vooral voor bij 
senioren. 
- Snelle brandontwikkeling door goedkope 
brandbare materialen in de woning 
- Alcoholgebruik zorgt voor een te late 
opmerkzaamheid 
- Verstikking door rook gaat over 
personen die ’s nachts sliepen 
- Vluchtroute geblokkeerd door brand 
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Wat zijn de meest voorkomende 
oorzaken van brand in een woning? 
 
(Dia overlopen) 

 

 

 

 
Bronvermelding : Brandweeracademie 
van het Instituut Fysieke Veiligheid 
Nederland : Jaaroverzicht fatale 
woningbranden 2014 
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Wat is preventie eigenlijk? 
Pre = voor 
Ventie  venir = komen 
 
Brandpreventie is dus het voorkomen 
van brand door maatregelen te 
treffen. Dit kan een brand voorkomen 
en ook de schade van brand 
beperken. 
 
Slechts 2% van de Belgen denkt aan 
brandpreventie. 

 

 
 
De meest voorkomende brandoorzaak 
komt voor door elektrische toestellen. 
Dit kan door  overbelasting (teveel of 
te zware toestellen op 1 stopcontact),  
kortsluiting (defect aan het toestel) of 
oververhitting (door bijvoorbeeld 
stofophoping) zijn. 
 
Hoe kun je dit nu voorkomen? 

 

Op deze twee foto’s zie je het verschil 
tussen een oude en een nieuwe en 
uiteraard veiligere zekeringkast. 
Als je weet dat één van je cliënten 
zo’n oude zekeringkast heeft, zou ik 
overleggen met je cliënt om ze te 
laten controleren door de 
klusjesdienst van jullie organisatie. 
Ikzelf zou mij niet 100% veilig voelen 
in een huis met een oude 
zekeringkast. De kans is groot dat er 
kortsluiting ontstaat en alles vuur vat. 
Het is immers niet enkel de veiligheid 
van jullie cliënten die telt, maar ook 
jullie veiligheid. 
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- Je cliënten aanraden om regelmatig 
eens het stof af te nemen van het 
televisietoestel is goed voor de 
brandveiligheid. Eventueel 
met een stofzuiger over de 
verluchtingsgaatjes gaan om het stof 
binnenin de tv op te zuigen is goed 
voor de brandveiligheid. Want door 
stofophoping kan de televisie (vooral 
een oude beeldbuistelevisie) 
imploderen. 
- Een plant kan voor kortsluiting 
zorgen in het televisietoestel wanneer 
je de plant water geeft. 
- Een doekje op de TV zorgt voor een 
afsluiting van de ventilatie. Daardoor 
warmt de televisie binnenin stilletjes 
op en wanneer er teveel stofophoping 
is, kan de tv imploderen.  
- Laat je toestel niet op stand-by staan 
maar zet het volledig uit. Dit verlaagt 
niet alleen uw elektriciteitsrekening 
maar voorkomt ook kortsluiting. 
Nieuwere toestellen moet je afzetten 
met een AAN/UIT-knop op je 
stekkerdoos. Deze toestellen 
imploderen niet maar kunnen bij 
defect ontbranden. 
 

 

 
Het aansluiten van verschillende 
stekkerdozen op elkaar zorgt voor 
overbelasting. Gebruik van een 
stekkerdoos met AAN/UIT-knop 
geniet de voorkeur. 
 
Geaarde stopcontacten zijn veiliger 
dan ongeaarde, zeker in combinatie 
met een verouderde 
elektriciteitsinstallatie. 
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Foto uit brandonderzoek Nederland.  
Resultaat van overbelasting van een 
stekkerdoos. 

 

 
 
 
 
Elektrische dekens geraken oververhit 
wanneer ze worden gebruikt in 
gevouwen toestand. 

 

Bij oudere mensen zijn ook vaak de 
elektrische vuurtjes te zien. 
Vaak worden die verkeerd gebruikt. 
Zo mogen er geen brandbare 
materialen (sokken, handdoeken, 
donsdekens,…) op of dichtbij een 
elektrisch vuur liggen/staan. 
Raad jullie cliënten aan om een 
elektrisch vuur aan de muur te 
monteren. Zo kan een elektrisch vuur 
niet omvallen en brand veroorzaken. 
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Oververhitting door opgehoopt stof in 
de filter van de wasdroger kan brand 
veroorzaken. 

 

Veel branden kunnen worden 
voorkomen door verhoogde alertheid 
op mogelijk brandgevaarlijke situaties.  
 
Roken is de tweede meest 
voorkomende oorzaak van 
woningbranden. Een brand 
veroorzaakt door roken komt meestal 
voor in de slaapkamer en de 
woonkamer. 
Het gaat om de matras en het 
beddengoed die in brand vliegt, maar 
ook kleren die vuur vatten. 

 

Allereerst kunnen jullie proberen om 
jullie cliënten te overtuigen om te 
stoppen met roken. Maar bij de 
meesten zal dat waarschijnlijk niet 
lukken, daarom volgende 
preventietips om schade door een 
brandende sigaret te voorkomen. 
 
Probeer om je cliënten te overtuigen 
om buiten te roken.  
 
Als er dan toch gerookt wordt in de 
woning is het zeer belangrijk om de 
asbak correct schoon te maken. Zo 
mogen de assen en de resten van een 
sigaret niet bij het papier worden 
gedaan. Het papier kan beginnen 
smeulen en voor je het weet staat 
heel de woning in lichterlaaie. 
Het is ook aan te raden om de peuk 
van een sigaret eventjes onder de 
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kraan te houden, zodat deze volledig 
gedoofd is. 

 

Een bed dient om in te slapen 
en te rusten. De kans is dan ook groot 
dat je in slaap valt met een brandende 
sigaret in de hand. Het duurt niet lang 
vooraleer je matras en donsdeken in 
brand staan. Dit zijn zeer brandbare 
materialen. Wanneer je beseft dat je 
bed in brand staat, is het al te laat. 
De afgelopen jaren zijn enkele 
bejaarde personen afgevoerd met 
zware brandwonden, omdat hun 
kleren in brand stonden nadat ze in 
slaap gevallen waren in de zetel. De 
sigaret rustte op hun kleren en deze 
vatten vuur. 

 

 
 
 
Een derde meest voorkomende 
oorzaak van woningbranden is een 
keukenbrand. 
Meestal gaat dat over een pot op het 
vuur die vlam vat, door 
vergeetachtigheid en 
onvoorzichtigheid tijdens het koken. 

 

 
 
 
 
Resultaat van een uitgebrande 
keuken. 
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Oudere mensen vergeten sneller iets. 
Het gebeurt dan ook dat we bij die 
mensen vaker moeten gaan blussen in 
de keuken. 
Daarom raden wij hen aan om te 
koken met een kookwekker. Dat is 
helemaal niet duur en zeer makkelijk 
te gebruiken. 

 

 
 
 
 
Zet nooit brandbare materialen, zoals 
keukenpapier, handdoeken, 
ovenwanten, … bij het kookvuur. Als 
je twee seconden je rug draait, kan de 
brand al aan de gang zijn. 

 

Vaak hebben oudere mensen een 
koffieapparaat met een 
warmhoudplaat, zodat ze de hele dag 
warme koffie hebben. 
Zo’n apparaat dient eigenlijk niet om 
de hele dag aan te staat. Het komt 
dan ook soms voor dat zo’n toestel 
oververhit en in brand vliegt. Daarom 
is het beter om een thermosfles aan 
te kopen waarin je koffie kan doen. 
Dat is niet duur om aan 
te schaffen en bovendien besparen de 
senioren hier ook op hun elektriciteit. 
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Tijdens jullie cursus hebben jullie 
waarschijnlijk al iets gezien rond 
valpreventie? Toch geven we hierover 
nog één advies mee. 
Oudere mensen leggen soms matten 
tegen hun keukenkasten. Dat is niet 
alleen gevaarlijk om te vallen, maar 
ook om brandwonden op te lopen. 
Stel dat de oudere persoon een pot 
met kokend water van het vuur haalt 
en uitglijdt over het tapijt, dan kan ik 
u verzekeren dat dit voor 3e 

graadsbrandwonden zorgt. Vraag dus 
aan de personen waaraan jullie zorg 
verlenen om matten uit de keuken te 
halen. 

 

 

 

 
 
3 minuten… 
Het cijfer 3 is een zeer belangrijk 
getal. Waarvoor zou 3 kunnen staan? 
… (publiek laten raden) 

Die drie minuten staan voor de tijd die 
je hebt om je woning te ontvluchten 
wanneer de woning in brand staat. 
In het filmpje kun je dat zien.  
 
Film speelt automatisch af in 
Powerpoint. Indien niet, speel film 
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Een rookmelder zorgt er voor dat een 
beginnende brand snel wordt 
opgemerkt. 
Dit toestel geeft een alarmsignaal 
wanneer zich rook in huis bevind die 
ontbrand is. 
Hierdoor zal je sneller de brand 
opmerken en dus ook sneller de 
woning kunnen ontvluchten. 
Belangrijk om weten is dat je niet 
wakker wordt van rook. Je valt er zelfs 
van in een diepere slaap. Het enige 
dat je dan kan wakker maken is een 
rookmelder. 
 
Verkrijgbaar in Doe-het-zelfzaken, 
kostprijs tussen de 20 en 40 euro. 
 
Vanaf januari 2013 is het voorzien van 
een rookmelder verplicht in 
huurwoningen. 

 

Afstoffen: anders werkt het toestel 
niet goed.  
 

Geluid testen: je kan de rookmelder 
testen met de bezemsteel. Gewoon 
even omhoog steken dan moet je niet 
op een ladder staan. 
 

Batterij vervangen: toestel zal een 
signaal geven wanneer dit nodig is. Er 
zijn toestellen met een batterij die 10 
jaar meegaat. 
 

Niet afdichten of overschilderen: 
anders werkt het toestel niet meer. 
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Film speelt automatisch af in 
Powerpoint. Indien niet, speel film 

 
 
Een rookmelder ophangen lijkt veel 
werk maar dat is het helemaal niet. 
 

 

 
Het is ook altijd nuttig om een CO-
melder in huis te hangen. CO staat 
voor koolstofmonoxide en dat is een 
gas dat niet ontbrand is. Je kunt het 
niet opmerken want het is reuk-, 
kleur- en smaakloos, het 
irriteert ook niet.  
Wanneer je lichaam teveel van dit 
gas inademt, kun je het bewustzijn 
verliezen en uiteindelijk sterven door 
een tekort aan zuurstof. 

 

CO komt voor bij slecht werkende 
gastoestellen, zoals 
verwarmingstoestellen, 
boilers en schoorstenen. Het is dus 
aan te raden om deze jaarlijks te laten 
onderhouden. 
 
Een goede luchtcirculatie is eveneens 
van groot belang. Hierdoor 
verdwijnen kleinere hoeveelheden CO 
meteen door luchtverfrissing. Het is 
dus belangrijk dat er luchtcirculatie is 
in huis. Veel oude mensen sluiten elk 
gat en kier af om de warmte binnen te 
houden maar hierbij sluiten ze ook de 
verse luchttoevoer af. Dus als jullie 
zo’n hond voor de deur zien liggen om 
die kier af te dekken, overtuig die 
mensen ervan dat dit de kans 
op CO-vergiftiging vergroot. Jaarlijks 
sterven er 30 mensen en worden er 
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1000 afgevoerd naar het ziekenhuis 
door CO-vergiftiging. Dit zijn 
meestal kinderen en oudere 
personen. 
 
Plaats zeker een CO-melder als je een 
verouderde verwarmingsketel hebt. 
 
Verkrijgbaar in Doe-het-zelf-zaken, 
duurder in aankoop dan een 
rookmelder. 

 

Damp op de ruiten is een teken van 
slechte verluchting en duidt mogelijk 
op aanwezigheid van CO. 
 
De rechtse vlam is de goede vlam met 
volledige ontbranding. 
Hoe meer naar links, hoe slechter de 
verbranding en hoe meer CO, roet en 
andere stoffen er vrijkomen. 
 
Die roet zie je boven de vlam van 
slechtwerkende 
verwarmingstoestellen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
(overlopen dia) 
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Wat moet je nu doen wanneer je 
bijvoorbeeld een persoon waaraan je 
zorg verleent bewusteloos aantreft op 
de grond. 
Misschien zal je niet meteen denken 
aan COvergifting maar toch is het 
belangrijk om ramen en deuren open 
te zetten zodat er verse lucht naar 
binnen kan zodat je zelf niet bevangen 
geraakt. 
 
(overlopen dia) 

 

 
 
Het is ook zeer belangrijk om een 
uitweg te vinden als er brand 
uitbreekt in je woning. 
Jullie kunnen jezelf, maar ook de 
senioren hierop voorbereiden door 
een vluchtplan op te maken. 

 

Evacueren kan goed voorbereid 
worden. In die mate zelfs dat het kan 
geoefend worden. Uiteraard is dit 
afhankelijk van de mobiliteit van de 
oudere persoon. Maar als je cliënt het 
ziet zitten, moeten jullie eens 
proberen de woning te 
verlaten binnen de drie minuten. 
 

Oefen ook eens met een blinddoek 
om. Als het brandt, zie je ook niets 
meer door de rook. 
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Enkele tips voor een goed vluchtplan: 
 

- Zit samen met uw cliënt en bespreek 
de mogelijke evacuatieroutes bij 
brand. 

 
- Maak een schema van het huis of 
appartement en zet de vluchtwegen 
erop.  

 

 - Stel dat er daar brand uitbreekt, 
langs waar ga je vluchten? 
En stel dat het daar brand, langs waar 
ga je dan vluchten? 
- De sleutels van de voordeur en/of 
achterdeur op een vaste plaats 
leggen. Wanneer er brand uitbreekt in 
de woning heb je zeker geen tijd meer 
om op zoek te gaan naar de sleutels 
om de woning binnen de 3 minuten te 
verlaten. 
- Maak afspraken: wie neemt de 
kleinkinderen en/of huisdieren mee 
naar buiten en waar spreken we af. 
Spreek op veilige afstand van het huis 
af maar let erop dat iemand de 
brandweer kan inlichten bij aankomst 
Vooral het feit of er nog mensen in 
het gebouw aanwezig zijn is van groot 
belang. 

 

 
Het is aan te raden om enkele 
nummers voor te installeren. Zoals 
het nummer 112 en het nummer van 
de huisarts. 
 
Hou je GSM dichtbij ook ’s nachts. 
Wanneer er brand uitbreekt kunnen 
de hulpdiensten snel verwittigd 
worden. Als het brandt, valt de 
elektriciteit ook meestal uit. Daarvoor 
is een gsm dus ook handig. 
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Film speelt automatisch af in 
Powerpoint. Indien niet, speel film 

 
 
Film over kleine blusmiddelen 
(branddeken, blustoestel, brandhaspel) 
 
Het is zeer belangrijk om te kijken naar de 
houdbaarheidsdatum. Als er een 
brandblusapparaat in de woning van jullie 
cliënten aanwezig is, kijk dan zeker eens 
of de datum niet overschreden is. 
 
(Laat een blustoestel rondgaan in het 
publiek.) 
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Film speelt automatisch af in 
Powerpoint. Indien niet, speel film 

 
 
Film over effect van water op een 
frietketel + correcte blussing frietketel  
 

 

Je zet meteen het kookvuur en de 
afzuigkap af. 
Je cliënt of jijzelf doet ovenwanten aan 
ter bescherming en neemt een passend 
deksel. 
Daarna leg je gewoon het deksel erop. 
De brand zal uitgaan wanneer er geen 
zuurstof meer aankan.  
 
Wanneer dat gebeurd is, bel je naar het 
nummer 112. De brandweer zal dan 
komen controleren of de brand volledig 
gedoofd is. 
 
Waarom 112 bellen als je de brand reeds 
hebt geblust?  in de dampkap kan 
vetophoping aanwezig zijn. De brand kan 
dit vet doen smeulen en in het ergste 
geval kan er brand ontstaan in de afvoer. 
Brandweer kan ter plaatse komen om 
met een warmtebeeldcamera na te gaan 
of er verder gevaar is.  

 

 
 
 
 
 
Onderneem indien mogelijk 1 
bluspoging. Lukt het niet om het vuur 
te doven of ben je bang om het te 
proberen, evacueer en bel 112. 
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- Huisgenoten verzamelen.  
- Ramen en deuren sluiten.  
- Geen deuren openen die warm 
aanvoelen of waar rook vanonder 
komt.  
- Denk aan de bewaarplaats van de 
sleutels.  
- De lift niet gebruiken.  
- 112 verwittigen.  
- Brandende woning nooit opnieuw 
binnen gaan.  
- Niets meenemen naar buiten. Niet 
lopen.  
- Zorg steeds voor een vrije 
vluchtweg.  
- Veilige verzamelplaats 

 

 
Wanneer er geen enkele vluchtweg 
meer mogelijk is, kan er nog altijd 
geëvacueerd worden naar het terras 
of een plat dak (indien het niet brand 
in de ruimte onder dat 
dak) of in een kamer. Sluit hierbij alle 
ramen en deuren. Tracht de kieren 
van de deur zo goed mogelijk af te 
sluiten om de rook tegen te houden 
en wacht op de brandweer. Die zal je 
snel opmerken en komen redden. Als 
je je GSM bij de hand hebt, bel 112 en 
vertel waar je bent. 
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Het is zeer belangrijk dat de 
hulpdiensten snel en correct verwittigd 
worden. Zo kan de brandweer snel ter 
plaatse zijn om de woningbrand te 
blussen. 
 
Je begint met te zeggen WAAR de brand 
plaats vindt. Stel dat de oproep op dat 
moment onderbroken wordt omdat de 
beller onwel is geworden, dan is de hulp 
alvast onderweg. 
adres, verdieping, ligging straatkant 
of… 
Dan leg je uit WAT er is gebeurd. 
welk gevaar,  
Daarna geef je mee WIE er betrokken is: 
hoeveel personen zijn in gevaar en zijn 
er gekwetsten 
 
Ten slotte geef je mee WIE je bent.  
 Hou de lijn vrij zodat de hulpdiensten 
je, indien nodig, terug kunnen bereiken. 

 

 

Film speelt automatisch af in 
Powerpoint. Indien niet, speel film 

 
 
Film over een goede evacuatie en goede 
oproep.  
Wat indien je je cliënt niet mee kan 
evacueren ? 

 

 

Film speelt automatisch af in 
Powerpoint. Indien niet, speel film 

 
 
 
Film over wat te doen bij brand. 
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1
ste

 graad: rode huid 

   

2
de

 graad: rode huid met blaren 

   

3
de

 graad: zwarte huid, stinkt, de 

wonde zelf is ongevoelig omdat de 

zenuwuiteinden verbrand zijn 

 

 

Één zin die jullie moeten onthouden 
is: Eerst water, de rest komt later. 
Volg oma’s raad niet op. Smeer nooit 
boter of flamazine op een 
brandwond. (flamazine verhindert het 
bepalen van de ernst van de wond in 
het ziekenhuis) 
Koel de wond +- 10 minuten met lauw 
zachtstromend leidingwater 
Opmerkingen: 
- voorkom onderkoeling, koel alleen 
de wond 

- geef het slachtoffer geen eten of 
drinken 

- vervoer het slachtoffer indien 
mogelijk zittend 
(overloop dia) 
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