Brandveilig leven
begint bij jezelf

Beter voorkomen dan blussen

De meeste mensen kennen wel iemand die al eens is
geconfronteerd met een brand. Vaak wordt gedacht dat het
enkel bij de buren kan branden. Maar een brand kan echter
iedereen overkomen.
Hulpverleningszone Rivierenland ontvangt jaarlijks meer
dan 1000 oproepen voor brand. Bovendien vallen er in
België jaarlijks gemiddeld zo’n 60 dodelijke slachtoffers bij
woningbranden.
Met jouw hulp kunnen we deze incidenten samen
terugdringen! In deze brochure bieden we u daarom graag
enkele richtlijnen die je veiligheid in huis verhogen.

Rookmelders

Rook bevat toxische rookgassen die verstikkend of irriterend
zijn. Hierdoor kan het bewustzijn worden verloren, het
vluchten worden bemoeilijkt of gezondheidseffecten op
lange termijn optreden.
Tijdens je slaap ruik je bovendien niets.
Rook is dus gevaarlijker dan vuur.
Rookmelders alarmeren je van zodra er zich rook in huis
bevindt. Zo win je kostbare tijd.
Installeer daarom zo veel mogelijk in het midden van het
plafond van elke verdieping een rookmelder, zeker
minstens 30 cm - en indien mogelijk 50 cm - van de muren.
Waar moet je verder op letten?
• CE-markering & EN 14604 norm
• Kies voor een rookmelder met niet-vervangbare
		 batterij. Deze gaan tot wel 10 jaar mee.
• Test en reinig je rookmelders maandelijks.

Vluchtplan

Een vluchtplan zijn een reeks afspraken en instructies voor
de bewoners, en hoeft dus geen echt plan op papier te zijn.
Het bepaalt wat te doen bij brand en legt de snelste en
veiligste vluchtroute vast.
Goede afspraken redden levens! In een noodsituatie is er
geen tijd voor overleg. Bespreek daarom al enkele zaken op
voorhand:
•
•
•
•
•

Wie gaat er naar de kinderen kijken?
Wie belt de brandweer?
Wie neemt de huisdieren mee?
Waar ligt de huissleutel?
Wat doen we als onze vluchtweg is versperd?

CO-gevaar

Jaarlijks zijn er in België meer dan 1000 mensen slachtoffer
van een CO-vergiftiging. Je kan CO niet waarnemen omdat
het een kleurloos, geurloos en smaakloos gas is.
Hoe CO-vergiftiging voorkomen?
•
		
•
		
•
•
		
		
•
		

Laat je schoorsteen en verwarmingstoestellen
regelmatig nakijken en reinigen.
Laat verwarmingstoestellen en gasgeisers steeds
door een erkend installateur aansluiten.
Zorg voor voldoende verluchting.
Gebruik nooit verplaatsbare toestellen op petroleum,
kerosine of gas. Ze zijn heel gevaarlijk want ze hebben
geen schoorsteen of rookafvoerpijp.
Kies als bijzetverwarming voor een elektrisch toestel.
Deze toestellen produceren geen CO.

Contact

Noodsituatie?
Bel 112 of gebruik de App 112 BE.
Contacteer Hulpverleningszone Rivierenland
voor niet-dringende oproepen via:
•
•
•

Ons e-loket op www.brandweerzonerivierenland.be
015 280 280
info@bwzr.be

