Brandveiligheid in pleeggezinnen

Voorkomen is beter dan blussen
Wat kunt u zelf doen om brand te voorkomen?
 Zorg dat er geen brandgevaarlijke materialen tegen de gevel van uw huis staan.
 Zorg voor voldoende afstand tot brandbare zaken bij de verlichting. Denk hierbij aan
bijvoorbeeld slingers. Koop bij voorkeur brandvertragende versiering (dit staat op de
verpakking vermeld).
 Gebruik bij voorkeur geen houten kandelaars.
 Zorg ervoor dat er niet te veel elektrische apparaten op een contactpunt zijn
aangesloten.
 Rol een haspel of verlengsnoer helemaal uit. Deze kunnen anders heel heet worden en
brand veroorzaken. Koppel verlengsnoeren niet aan elkaar.
 Zorg dat verlengsnoeren niet worden vastgeniet of gespijkerd aan bijvoorbeeld een
plint.
 Zet apparaten liever uit dan op stand-by. Dit geldt voor bijvoorbeeld de hard drive van
uw computer of onderdelen van uw televisietoestel. Als het apparaat op stand-by staat
(de slaapstand), blijven die onderdelen warm. De warmte kan in combinatie met stof
binnenin het toestel brand veroorzaken. Bij moderne televisietoestellen is dit gevaar
minder groot, maar ook uw plasma of LCD televisie kunt u beter helemaal uitzetten.
Een bijkomend gunstig effect is dat wanneer je alle apparaten in huis van de stand-by
afhaalt je energie bespaart wat ten goede komt van de portemonnee.
 Reinig de filters van de wasdroger. Laat de wasdroger niet draaien als u niet thuis
bent. Van alle apparaten veroorzaken wasdrogers het vaakst brand. Zorg dat de droger
niet oververhit kan raken. Dit doet u door de filters en eventueel de luchtafvoerslang te
reinigen.
 Reinig het filter van de afzuigkap. Maak minimaal eens per drie maande het vetfilter
van uw afzuigkap schoon of vervang het. Het vet in de filter kan vlam pakken als u
veel kookt of als de vlam in de pan slaat.
 Sluit een onderhoudscontract af voor de jaarlijkse controle van uw cv-ketel of
gasgeiser.
Wat kunt u doen om brand en de gevolgen van brand zoveel mogelijk te beperken?
 Installeer rookmelders!
Rookmelders zijn onmisbaar. De meeste slachtoffers bij een brand vallen door het
inademen van rook. Als u slaapt, ruikt u niets en wordt u dus ook niet wakker van de
rooklucht. Rook bevat veel giftige gassen waardoor u snel in een diepe
bewusteloosheid raakt. Vaak al binnen enkele minuten. Rookmelders zijn dus echt van
levensbelang.
 Zorg ervoor dat u de rookmelders regelmatig test en stofvrij houdt.
 Kijk voor blustips op www.veiligheid.nl
Bedenk hoe u in een noodgeval het snelst uw huis uit komt en oefen dat met uw huisgenoten
1. Bepaal de snelste en veiligste vluchtroute. Rook stijgt op, vlucht daarom van boven
naar beneden en bij voorkeur naar de straatkant. Zo kunnen hulpverleners u zien en
bereiken.
2. Bepaal een tweede vluchtroute voor als de eerste is geblokkeerd.

3. Spreek een verzamelplaats af waar u elkaar na het vluchten ontmoet. Zo weet u snel of
er nog iemand binnen is.
4. Kies een vluchtkamer voor als de tweede vluchtroute ook is afgesloten. Het liefst een
kamer aan de straatkant of een balkon, zodat de brandweer erbij kan. Spring niet naar
beneden! Wacht op hulp.
5. Spreek af wie voor welke baby, kind, oudere of huisdier zorgt.
6. Spreek een vaste plek af voor uw huissleutels.
7. Sluit tijdens het vluchten alle deuren achter u. Een deur kan minimaal 20 minuten een
brand tegen houden.
Checklist dagelijkse controle

Gewenst

Antwoord

Zijn vluchtwegen vrij van obstakels?

Ja

Zijn trappenhuizen vrij van obstakels?

Ja

Zijn gangen vrij van obstakels?

Ja

Zijn brandblusmiddelen: onmiddellijk bruikbaar?

Ja

Liggen er losse snoeren?

Nee

Zijn er teveel elektrische apparaten op één contactpunt aangesloten?

Nee

Zijn lampen afgedekt met doeken, gekleurd papier e.d.?

Nee

