
I
44 Magazine van KBO-PCOB oktober 2019

VEILIGHEID

Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Dat geldt zeker voor brand. Die breekt altijd 
onverwacht uit. ‘U hebt gemiddeld maar drie minuten om uw woning veilig te kunnen 
verlaten. In een paar tellen kunt u te maken krijgen met een levensgevaarlijke situatie. 
Wees daarom goed voorbereid en maak een vluchtplan’, zegt Jet Vroege, coördinator 

publiekscommunicatie bij Brandweer Nederland.

HANDIGE BROCHURE 
‘Brandveiligheid, samen onze 
zorg’ KBO-PCOB heeft samen 
met Brandweer Nederland 
en de Nederlandse Brand-
wonden Stichting een han-
dige brochure uitgebracht. 
Hierin staat hoe u uw woning 
brandveiliger kunt maken en 
wat u kunt doen als er toch 
brand uitbreekt. Download de 
brochure op www.kbo-pcob.
nl/speerpunten/veiligheid of 
bestel hem via de Servicetele-
foon van KBO-PCOB: 030-
340 06 55 (ma t-m do van 
10.00 – 13.00 uur).

MAAK EEN 
VLUCHTPLAN!
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Wees goed voorbereid op brand

Iedereen is kwetsbaar bij brand, maar ouderen en men-
sen die verminderd zelfredzaam zijn, vormen een grote 
risicogroep. Cijfers laten zien dat senioren vaker betrok-
ken zijn bij brand in huis en ook vaker gewond raken. In 
2018 vielen er 33 dodelijke slachtoffers bij dertig fatale 
woningbranden. Bijna de helft daarvan (48%) was 61 jaar 
of ouder. En 56% was beperkt of niet zelfredzaam en 64% 
was alleenstaand. 42% van de slachtoffers werd in de 
woon- en slaapkamer gevonden.

Grotere kans op overleven

‘Vaak merken senioren een beginnende brand minder snel 
op door gehoor-, zicht- en reukverlies. Ook zijn ze soms 
moeilijker ter been en is hun oriëntatie en coördinatiever-
mogen minder’, zegt Vroege. ‘Een vluchtplan is een abso-
lute noodzaak. Wie van tevoren weet hoe hij het snelst zijn 
woning kan verlaten, vergroot de kans dat hij een brand 
overleeft of niet gewond raakt.’
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NOG EEN PAAR TIPS
• Veel ouderen hebben 
elektrische rolluiken. Maar bij 
brand in de meterkast kun u 
de luiken niet meer openen. 
Hou daar rekening mee. 

• Gebruik de juiste opladers 
voor elektrische apparatuur, 
zoals smartphones, tablets 
of elektrische fietsen en laad 
apparaten alleen op in een 
ruimte waar een rookmelder 
hangt.

• U kunt bij KBO-PCOB een 
gratis huisbezoek over brand-
preventie aanvragen. Wij 
zorgen dan dat er een veilig-
heidsadviseur van KBO-PCOB 
aan huis komt om u per-
soonlijk advies te geven Bel 
dan met de Servicetelefoon: 
030-3400 655 (ma t-m do van 
10.00-13.00 uur)

• Gebruik een kookwekker of 
fornuis met beveiliging tijdens 
het koken. en voorkom dat u 
een pan op het vuur vergeet.

• Er zijn rookmelders te koop 
die als ze afgaan, buren of 
familie kunnen waarschuwen. 
Meestal via een internetver-
binding. 

• Kijk ook op pag 79 voor onze  
Brandpreventiebox ‘alles-in-1’ 

Meer info: www.brandweer.
nl/brandveiligheid/ouderen
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HET VLUCHTPLAN

Zorg voor goede rookmelders die goed hoorbaar zijn. Die 
kunnen brand in een vroeg stadium ontdekken en waar-
schuwen u tijdig. Test de rookmelders regelmatig.

Bel bij brand direct 112.

Bepaal de snelste en veiligste vluchtroute. Vlucht (afhan-
kelijk van de woning) van boven naar beneden (rook stijgt 
omhoog) en bij voorkeur naar de straatkant. Dan kunnen 
hulpverleners u sneller zien. Dat geldt ook als u een trap-
lift hebt of moeilijk kunt traplopen; dan is het belangrijk 
dat u op de slaapverdieping naar buiten kunt via een 
balkon. Heeft u geen balkon, ga dan voor het raam staan 
en probeer de aandacht van de brandweer te trekken door 
te zwaaien of te roepen. Bel nogmaals 112 om te vertellen 
waar u precies bent. 

Zorg voor twee vluchtroutes. Dan is er een alternatief als 
de ene niet meer bereikbaar is. 

Sluit ’s nachts altijd alle binnendeuren als u gaat slapen. 
De rook kan zich dan minder snel verspreiden. Sluit ook 
tijdens het vluchten de deuren achter u. Een gesloten deur 
kan brand en rook langer tegenhouden en schade 
beperken.
 
Leg uw sleutels op een vaste plaats. Dan heeft u die snel 
bij de hand en voorkomt u dat u ingesloten raakt. Hang 
de sleutel bijvoorbeeld aan een haakje vlak bij de 
voordeur.

Zorg dat vluchtwegen vrij zijn van spullen en obstakels. 
Dus geen fietsen in de gang, rollators of scootmobiels 
voor de uitgang of kleding of andere spullen op de 
trap.  

Spreek van tevoren af wie voor wie 

zorgt en bijvoorbeeld kleinkind of 
huisdier mee naar buiten neemt. Laat 
spullen gewoon liggen. 

Weet wie uw buren zijn. Waarschuw 
en help elkaar. 

Spreek een plek af waar u verzamelt 

als u vlucht. Dan kunt u elkaar mak-
kelijker vinden. 

Oefen het vluchtplan

Wat nu als er na alle voorbereidingen 
brand uitbreekt en u in alle paniek 
toch niet meer weet wat u moet 
doen? Rustig blijven is dan het aller-
belangrijkste, zegt Vroege. ‘Ik weet 
dat het moeilijk is, maar hoe rustiger 
u bent des te beter u kunt nadenken 
en handelen. Probeer het vluchtplan 
ook te oefenen. Ga in bed liggen, 
zet de timer van de kookwekker op 
drie minuten en doe dan net alsof 
er brand is en u zo snel mogelijk het 
huis moet verlaten. Zo staat u bij een 
echte brand minder snel voor verras-
singen.’

Voorkomen is beter dan blussen

Vroege: ‘Bij een brand zijn we over 
het algemeen snel ter plaatse, maar 
we willen natuurlijk het liefst brand 
voorkomen. Veel dodelijke slachtof-
fers zijn omgekomen, doordat matras 
of kleding in brand vloog door roken. 
Rook niet in bed, op een bank of in 
een stoel die snel vlam vat. Als u ’s 
avonds naar bed gaat, doe dan een 
beetje water in de asbak. Ook tijdens 
het koken vallen er vaak slachtoffers. 
Zet geen brandbare spullen in de 
buurt van het fornuis en draag geen 
loszittende kleding.’ 

‘U heeft maar drie 
minuten om uw woning 

veilig te verlaten’


