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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En een drietal zware brandblussers.
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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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Afhankelijk van waar je bent, waar de brand is en indien mogelijk de windrichting.
Meerdere vluchtdeuren zonder electrische rolluiken.
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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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Maar wel zelfinzicht wat kan en moet.
Voorlichting gehad in samenhang met installatie alarminstallatie, niet van bijv.
Gemeente of brandweer

Mee eens



Mijn man is wel naar een voorlichtingsavond geweest maar ikzelf niet

Mee oneens




Bij het ontwerp van een nieuwe woning.
Het is wel VOORGELICHT met een R. Hetgeen wat ik moest weten heb ik via
internet opgedaan.

Zeer mee
oneens




Ben zelf 28 jaar bij de bedrijfsbrandweer geweest
Iedereen zou zich eigenlijk moeten verdiepen in brandpreventie voor z'n eigen
huis.
Een verplichting van de betreffende verzekering zou hier meer aandacht op
kunnen leggen.
Ik heb vanwege mijn werk en BHV geregeld (bij)scholing op het gebied van
brandveiligheid
Open dag brandweer eens in de zoveel jaar.
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3.1 Wie zou voor deze voorlichting moeten zorgen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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In Mijn geval. Ik woon in een huis van de Woningbouwvereniging.
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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=209)










































alles electrisch. minder kans op vuur. buiten roken
Altijd goed onthouden waar de nooduitgang zit en of deze makkelijk te openen is.
Bewust maken van gevaren van wasmachine / droger. IPV alleen maar de rookmelders te
promoten.
Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst en laat je huis "checken"
Bij ouderen die het niet goed meer weten het kooktoestel op gas afsluiten!
Blusdeken
brandblusser in huis hangen
Brandblusser(s) in huis
Brandbrussers, nooduitgangen opleiding BHV
Brandmelders en sprinkler op het trappenhuis om te kunnen vluchten
Brandmelders in huis en CO2 melders
brandmelders plaatsen en door de HUISEIGENAREN zelf late bekostigen
brandmelders verplichten
"brandmelders
buitenkraan met slang"
Controleer regelmatig je rookmelder of ie nog werkt.
denk na
ga met gezond verstand om met vuur. Laat jaarlijks de schoorsteen vegen.
gebruik je verstand en denk er over na
gede uutrusing en goede info
Geen brandbare spullen opbergen in een meterkast.
"Goeie rookmelders.
Vluchtwegen vrij houden."
Hang voldoende rookmelders op, koop een brandblusser en zorg dat een uitgang altijd vrij
toegankelijk is.
het zou verplicht moeten zijn.
Ik geef al tips maar van mij wordt niet veel aangenomen.
ik woon zelf gehuurd ,dus dit is het pakkie voor de huisbaas.
ken de vluchtroute(s)
kom eens naar de landdag en kijk naar de demonstratie "vlam in de pan"
koolmonoxide melder
Koolmonoxide melder plaatsen in de nabijheid van cv ketel/ geiser indien aanwezig.
"Koop een brand deken.
ouderen laten frietpan te lang staan"
"Koop een rookmelder met een ingebouwde spotlamp en tevens ook een koolmonoxidemeter.
door een rookmelder met ingebouwde spot te kopen en die in de vluchtroute te hangen heb je
een richtpunt. Dit zou de woningbouwvereniging in ieder huurhuuis moeten hangen verplicht en
dat geldt ook voor de zorginstellingen. Regelmatig door huis lopen met een handdoek voor je
ogen geeft ook kennis in hoe te lopen.
andere tip. houdt de vlucht route vrij van obstakels"
Laat eens een brandpreventieadviseur naar uw woning kijken
laat je voorlichten m.b.t. brandveiligheid
Laten voorlichten.
"Let goed op bedrading.
Maak de wasdroger regelmatig schoon van pluisjes en ga niet uit huis zonder deze uitbtenzetten"
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Let goed op brandende kaarsen, teveel aansluitingen in verlengkabelstekkerdoos, bij koken op
gas of elektrisch- liever een inductieplaat, goed schoonhouden filters afzuigkap, wasdroger enz.
"Let op kaarsen...gas
Ben voorbereid. Wat is de vluchtroute"
Maak een stappenplan van handelingen in case of fire
Makkelijke kookplaat, snel afkoelt. Geen houtkachels, geisers controleren enz
"Meer aan de gemeente
Want ik kan zulke dingen niet veroorloven. Denk dat dit standaard in een huurhuis moet zitten.
Dus verplicht door de woning bouw"
Meer info
Meerdere brandblus apparaten. En in elk huishouden verplichte blusdeken in de keuken.
Minder brandbare materialen zoals kunststoffen.
moet de voorlichter doen
Naar een voorlichtingsavond gaan van Brandweer of Gemeente mbt dit thema.
Neem brandwerende artikelen in huis zoals een brandblusser, en blusdeken, een kettingladder
om uit het raam te hangen waardoor je naar beneden kunt gaan.
neem tijd analyseer welk risico mogelijk er z°ijn
Niet alleen rookmelders maar ook monoxidemelders
"Ontruimingsplan maken
Rookmelders
Vlucht weg vrij Holden
Brand deken aanschaffen"
Probeer eens in het donker de weg naar buiten te vinden en denk na hoe je van de
bovenverdieping naar beneden komt als via de trap geen optie meer is
Probeer ergens een brandpreventie-workshop/-cursus te volgen, dat zegt meer dan
schreeuwerige reclames over dure rookmelders.
Reinig de wasdroger.
Rook
rookmelder
Rookmelder plaatsen, bluswerken in de keuken, brandblusser en rookmelder op de
zolderverdieping.
rookmelder, blusdeken, ga naar open dag brandweer
"Rookmelders aanbrengen en koolmonoxidemelders op die plaatsen waar het relevant kan zijn.
(Daar waar verwarmd wordt met open vuur dus. Denk hierbij ook aan kleine bijverwarming zoals
een Zibro Kamin kachel."
Rookmelders en brandblusdeken aanschaffen en inductie kookplaat ipv gas
Rookmelders en een blusdeken aanschaffen.
Rookmelders hangen en frequent batterij vervangen.
"Rookmelders koolmonoxidemelder blusdeken aanbrengen.
Als je rookt doe dat nooit in bed of als je erg moe bent"
Rookmelders op de juiste plaats.
Rookmelders ophangen en zorgen dat sleutels altijd n de buurt zijn
Rookmelders plaatsen
Rookmelders plaatsen en vluchtroute in kaart brengen.
Rookmelders plaatsen is noodzaak.
Rookmelders plaatsen.
"rookmelders
vluchtroutes
brandblusser op zolder en garage"
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Rookmelders, rookkanalen regelmatig schoonmaken
Rookmelders. Geen rolluiken aan het hele huis.
"Schaf een rookmelder z.s.m. aan.
Is echt geen overbodige luxe.
Dus doen!!!"
senioren geen gaskkookplaat
Sleutel voor en achterdeur makkelijk kunnen vinden
Sleutelkastjes bij voor en achterdeur zodat je altijd van binnen naar buiten kunt in nood zonder je
sleutelbos te moeten zoeken
Sluit gas altijd af als je van huis gaat .Doof de kaarsen als je naar bed gaat.Zorg voor veilige
verlichting.En een goede zaklamp die werkt.
so wie so rookmelders ophangen en een keer een uitleg volgen van bijv. de brandweer of de
ehbo
standaard rook of koolmonoxide melders plaatsen
Training volgen
Veilige aansluitingen van electriciteit, niet stapelen in een stopcontact. App. bv wasdroger
uitschakelen en stekker uit het stopcontact.
vlucht route beter aangeven en persoonlijk op adres afgeven
Vluchtplan maken en oefenen
Vluchtwegen vrij houden
voor de paar centen wat deze apparatuur kost, koop het en beveilig U zelf.
Vooral voor de oudere het gasverbruik ( koken geisers ) waterkranen met een draaihendel
Z
Zorg dat de bewoners op de hoogte zijn van brand risico in de woning en lijstje met tips bezorgen
Zorg dat er altijd een vluchtweg is.
Zorg er voor dat er niet te veel opstakels in huis zijn waardoor je het huis niet makkelijk kunt
verlaten bij een calamiteit.
"zorg voor een 2e vluchtweg vanaf de verdieping.
Rookmelder in gang op de verdieping en bij de wasmachine/droger"
Zorg voor een strooifolder.
zorg voor goede melders ,en de geen op stakels op de vluchtweg
Zorg voor rookmelders op diverse verdiepingen en diverse kamers waar dit relevant is.
Bijvoorbeeld in de keuken, bij de wasmachine/droger, cv-ketel. Hang een blusdeken op in de
buurt van de keuken.
zoveel mogelijk brandwerende of vertragende materialen gebruiken bij de (ver) bouw.

Ik heb geen tip (40%)
Weet niet (15%)
Toelichting
Een branddeken, een paar kilo



blussers en een paar melders en je bent al een heel eind op
weg en het kost echt niet veel, je eigen veiligheid is niet
betaalbaar.
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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.
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