Brandveiligheid
Brand. Iets waar we liever niet aan denken. Met een paar maatregelen kun je brand tijdig
signaleren.

1 Heeft u één (of meerdere) rookmelder(s) in huis hangen?
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Er wordt niet gerookt en we hebben geen gas
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2 Stel er breekt brand uit in uw huis, weet u dan welke
vluchtroute u het beste kunt nemen?
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Dankzij preventiebijeenkomsten optimaal geïnformeerd.
Ligt erg aan waar de brand is...
Maar dat hangt sterk af waar de brand zou zijn
Senioren zijn vaak doof en slapen zonder hoorapparaat. Melders gaan meestal op batterij
kracht. En moeten dus regelmatig vernieuwd worden. Wie doet dat? Rookmelders zijn
prima maar moeten geen schijnveiligheid geven.
Wij hebben overal rolluiken behalve bij de voor- en achterdeur
Ik neem aan de kortste weg en waar geen rook is.
Maar dat ligt vooral ook aan de plek waar brand uitbreekt
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Uit onderzoek blijkt dat met name senioren het risico van een woningbrand onderschatten en
daardoor geen brandveilige maatregelen zoals het plaatsen van een rookmelder nemen. In
welke mate bent u het (on)eens met de volgende stelling?

3 'Ik ben nooit voorgelicht over brandpreventie''
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Heb in een flat wel eens brand meegemaakt, er kwamen toen wel opmerkingen van
de brandweer naar de verhuurder, maar de verhuurder is nooit preventief bezig
geweest om huurders op de hoogte te stellen van vluchtwegen, extra maatregelen
ect.

Mee eens



Niet meer dan ‘reclame’ voor bijvoorbeeld brandmelders e.d.

Neutraal



Wel gebeurd in het verleden, maar het zou een terugkerend thema moeten zijn.
Misschien kunnen jullie in de verhuisbox (voor nieuwe inwoners) van Venlo een
folder doen?
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Ik ben in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een informatiedag over
brandpreventie.
Was helaas op deze dag(en) niet in staat daarbij te zijn.
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3.1 Wie zou voor deze voorlichting moeten zorgen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Huis aan huis folder
Zelf nadenken
Zorg aanbieders zoals de thuiszorg

Toelichting






Eigenlijk zou het bij de algehel informatievoorziening en opvoeding / scholing moeten horen,
daarvoor zijn meerdere partijen verantwoordelijk
Extra voorlichtingen van de brandweer ook voor huiseigenaren via de huizen van de wijk lijkt
mij een goede optie. Zie niet waarom een gemeente dat zou moeten doen. Alleen voor de
openbare gebouwen.
Het is ook eigenveratwoordelijkheid.
In samenwerking met elkaar.
Simpelweg in kranten.
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4 Als u een tip mocht geven aan andere huiseigenaren om de brandveiligheid
in huizen te verbeteren, wat zou dat dan zijn? (n=179)









































Alar.systeem..
Bedenk eens hoe je vanuit elke ruimte in huis in veiligheid KINT komen bij brand. En let dan ook
op opstakels en barrières. En welke voorzorgsmaatregelen kunnen ervoor zorgen dat je meer tijd
(en dus kans) hebt om te vluchten en brand te overleven.
begin met rookmelders te plaatsen.
Bekijk uw ( elektrische ) fritespan en andere keukenapparaten eens kritisch en trek dan een
conclusie.
Ben er niet
Bevestig rookmelders!
Bijna iedereen haalt snachts na het afsluiten de sleutel uit de deur..... Laat deze op de
buitendeuren staan!!
bijvoorbeeld een blusdeken in de keuken
Brand en koolmonoxide melders aanbrengen in uw woning
Brandblussertje, rookmelders en brandladder
Brandmelders
brandmelders installeren
Brandmelders maar ook Co2 melders aangesloten op 220V en eigen oplaadbare batterij zodat
deze altijd functioneert.
Brandmelders ophangen
"Brandmelders.
Luister naar de voorlichting over brandpreventie en voer die zonodig uit in je huis."
Controle door de brandweer
De filter van de droger steeds schoonmaken
Een rookmelder is een kleine moeite om op te hangen, maar kan wel je leven redden.
"Electrisch koken.
Dan voorkom je, dat er ergens een gaspit blijft openstaan.(ontploffings gevaar,) Vlaam in de pan,
enz"
ga je informeren via diverse kanalen,internet,gemeente,tv,brandweer.
Ga via de trap en niet de lift gebruiken.
Gebruik je gezond verstand.
Geen apparaten aan laten staan als je weggaat
Geen obstakels op de vluchtwegen.
geen rolluiken aan de deuren
Google naar brandveiligheid
"Halon brand blusser met allen brand labels gas . Stroom. benzin.
Blusdeken bij de hand houden ."
Hang rookmelders op
Hou de route naar buiten vrij, zorg dat er geen obstakels staan.
Houd rekening met meer dan een vluchtroute
Is sterk
Kijk eens na of op dit moment nog alles in orde is .
kijk eens wat de afstand voor de brand weer naar je huis 13 minuten naar heierhoeve is te veel
kijk goed wat de vluchtmogelijkheden zijn
Kleine blusmiddelen naast de rookmelders.
Koolmonoxidemelder Plaatsen
Koop een rookmelder maar ook koolmonoxidemelder. Daarnaast zou ik bij aankoop van je huis
met een expert kijken naar de brandveiligheid in het huis.
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Laat je goed voorlichten
laat uw huis door deskundigen( brandweer) adviseren, voor uw eigen veiligheid.
LED lichtstrip op de plint naar de uitgang en minimaal een rookmelder in de keuken: daar
ontstaan vaak branden omdat men een pan 'op het vuur' vergeet.
Maak eens een afspraak met de brandweer wat ik ook gedaan heb en toen zeer goede tips
gekregen
Meerdere brand melders ophangen. Verdieping, kamer, c.v. ruimte, wasmachine/droger ruimte.
"Met name senioren/zorgcomplexen hebben vaak maar 1 lift?! Deze is niet te gebruiken in geval
van brand. Vaak zijn deze mensen moeilijk en soms helemaal niet mobiel.
Woon je op de 1e, 2e, 3e verdieping heb je toch een ernstig probleem. Wat is in dit geval een
oplossing/vluchtweg? Een of meerdere brandtrappen met eventuele liftstoel misschien een
idee?"
Neem preventieve maatregelen
Niet roken.
Oefen de ontsnappingsroute regelmatig, ook in het donker
onbrandbare materialen en meubilair gebruiken.
plaats brandmelders
Plaats een rookmelder en neem een blusdeken en/of brandblusser ABF in huis
Plaats rookmelders
Probleem is dat brand komt als een dief in de nacht. Discipline is dan ook noodzakelijk. Zoals het
hebben van een zaklamp in de slaapkamer. Telefoon op elk verdieping ofdraagbare mee naar
bed nemen. Weten wat een mogelijke vluchtweg is. Bij brand of rook onmiddelijk de brandweer
bellen. Elke seconde kan tellen. Daarom weten wat het alarmnummer is.
Raadpleeg fora regelmatig en handel tijdig
regelmatig informatie verstrekken: kort maar krachtig en in combinatie met een gezellige
activiteit. Voorbeelden aanhalen van brand!
"rookmelder
niet roken in huis, zeker niet in bed"
rookmelders
Rookmelders
Rookmelders plaatsen
rookmelders plaatsen en brandblusser in huis hebben.
Rookmelders plaatsen en een rookdeken en ladder halen
Rookmelders plaatsen en vooraf vluchtroute bedenken.
Rookmelders redden geen levens. Ze waarschuwen je echter wel. Ga tevens naar een
brandweerkazerne in de buurt voor tips en vragen
Rookmelders-blusdeken
Schaf een rookmelder aan.
stel een calamiteitenplan op en oefen dit met huisgenoten
Voordat u het huis verlaat, altijd kaarsen e.d. doven. Ook al gaat u maar even de deur uit.
Voorkichting
Voorlichting en de vluchtwegen duidelijk kenbaar maken. Ook de verlichting van de vluchtroutes
snel repareren.
zeker brandmelders ophangen, en voorzichtig met kaarsen en kachels of open vuur!
zelf een kritisch kijken, regelmatig laten controleren van je cv ketel. Allert zijn bij buren die ouder
zijn, eventueel kan dementie een rol gaan spelen. zorgen voor blusdekens, brandladders en niet
bezuinigen op de rookmelder, eentje nemen die ook koolmonoxide meld.
Zelf nadenken en maatregelen nemen
Zet zoveel mogelijk apparatuur uit als je het niet gebruikt of er niet bent.
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Zorg dat brandmelders gekoppeld zijn, zodat de ene brandmelder het aan de andere doorgeeft.
Zorg dat ook de afzuigkap regelmatig wordt schoongemaakt. Het vet kan ook makkelijk branden
zorg dat u uw vlucht route weet.
Zorg voor sleutels in de buurt van de deur

Ik heb geen tip (41%)
Weet niet (17%)
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 40 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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