Hoe veilig is jou huis?
Een veiligheidscheck voor in je eigen huis. Kijk of jou
huis brandveilig is en wat jij zelf moet doen tijdens een
brand!

Weet jij al wat je
moet doen bij
brand?
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Kijk ook op www.brandweer.nl

Blijf kalm
Waarschuw de andere
bewoners
Vlucht volgens je eigen
vluchtplan.
Ga naar buiten en blijf
buiten.
Houd de deuren en ramen goed dicht. Sluit ze
goed achter je dicht,
want deuren kunnen
ongeveer 20 minuten de
brand tegenhouden!
Blijf dichtbij de grond.
Rook stijgt eerst op, onder de rook is alles nog
het beste te zien.
Ben je buiten? Bel direct
112 en wacht op hulp.
Gebruik nooit de lift!

Entree
1. Is jou huisnummer goed zichtbaar, ook in het donker?
Het huisnummer moet goed te zien zijn voor als de brandweer jou
huis moet komen blussen.
2. Kun je de voordeur van binnenuit snel openmaken?
Als er brand uitbreekt moet je zo snel mogelijk het huis uit. Het is
belangrijk de sleutels van de deur op een makkelijke plek te bewaren. Als er dan iets gebeurd kun je toch snel de deur open maken.
3. Staan er spullen in huis waardoor je niet snel naar buiten
kan?
Als je spullen voor de uitgangen hebt staan is het moeilijker om
naar buiten te vluchten. Zorg dus dat de uitgangen vrij zijn.

Vluchtplan & Vuur
4. Heb je samen met je ouders ook gesproken over een vluchtroute?
Het bedenken van een vluchtroute van te voren kan ervoor zorgen
dat je snel het huis kan verlaten. Als je dat pas gaat bedenken als er
echt iets gebeurd ben je eigenlijk al te laat.
5. Blaas je altijd de kaarsen uit als je niet meer in die kamer
bent?
Kaarsen laten branden in een ruimte als je er niet bent is heel onveilig. De kaars kan bijvoorbeeld omvallen waardoor brand kan ontstaan.
6. Roken of rookt (één van) je ouders op de slaapkamer?
In slaap vallen met een sigaret in je hand gebeurt regelmatig. De
deken kan vlam vatten, waardoor brand kan ontstaan.

Blussen
7. Blus je bij een 'vlam in de pan' de pan met water?
Een vlam in de pan blus je nooit met water, maar moet je afdekken
met bijvoorbeeld een deken of een deksel. Zorg er ook voor dat je
direct het gas uitdraait.
8. Is er een brandblusser of een tuinslang in de buurt om de
brand te kunnen blussen?
Als er een klein brandje is ontstaan en er is de mogelijkheid om het
te blussen moet dat direct gebeuren. Door snel een brandblusser of
tuinslang te pakken kan een grotere brand voorkomen worden.
9. Hebben jullie thuis een blusdeken in de keuken hangen?
Een blusdeken is handig voor kleine brandjes die ontstaan bij het
koken. Als de pan in de brand vliegt moet je er zo snel mogelijk een
deken of een deksel overheen gooien.
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Nee

Rookmelders

Ja

Hebben jullie rookmelders in huis?
10. Rookmelders zijn ervoor om 's nachts zo snel mogelijk wakker te
worden.
Hangen die rookmelders op alle verdiepingen en dicht bij de
slaapkamers?
11. Als je slaapt ruik je geen rook, maar je oren werken nog wel heel
goed. Daarom moeten rookmelders dicht bij de slaapkamer worden
geplaatst.

Waarom rookmelders?
Er kan 's nachts brand ontstaan in
huis. Als je slaapt wordt je niet
wakker van de rooklucht. In de
rook zitten giftige gassen waardoor je snel bewusteloos raakt.
Daarom is het heel belangrijk een
rookmelder te hebben. Die maakt
je wakker, ook als je niks ruikt!

Nee

Aparatuur
12. Doen je ouders de wasdroger ook 's nachts wel eens aan?
Het is gevaarlijk de wasdroger aan te zetten wanneer er niemand
thuis is.
13. Wordt de filter van de wasdroger na elke droog beurt schoon
gemaakt?
Als het filter niet schoon gemaakt wordt kan de filter verstopt raken
door de pluizen. Daardoor kan brand ontstaan.
14. Laat je de tv altijd op stand-by staan als je gaat slapen of als
je weggaat?
Door de tv op stand-by te laten staan, wordt de kans groter dat er
brand kan ontstaan. Doe daarom altijd de tv helemaal uit als je
gaat slapen.
15. Liggen er geen spullen op de tv, zoals dekens of boeken?
Door spullen op de tv te leggen kan de ventilatie afgesloten worden.
Daardoor kan de tv over verhit raken en vlam vatten.

Snoeren en stekkers
16. Gebruiken jullie in huis veel stekkerdozen en snoeren?
Als er veel stekkerdozen worden gebruikt kan er overbelasting ontstaan, waardoor er kortsluiting en brand kunnen ontstaan.
En hoe meer snoeren hoe groter de kans dat er één kapot gaat,
waardoor er ook kortsluiting en brand kunnen ontstaan
17. Trekken jullie bij onweer of als jullie bijvoorbeeld op vakantie zijn alle stekkers uit het stopcontact?
Als de bliksem inslaat kan er overspanning ontstaan, waardoor weer
kortsluiting en brand kunnen ontstaan.

Ja Nee

