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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18! Vereist door de verzekering bij de bouw van ons huis.
Als bezitter van een open haard, zijn rookmelders een must.
Droger en wasmachine in kelder, veilig gevoel
Ik ben BHV geschoold en ga elk jaar via werk op herhaling

Nee



Staat al jaren op mijn to do list, schaam me kapot dat ik t nog
steeds niet heb

2 Stel er breekt brand uit in uw huis, weet u dan welke
vluchtroute u het beste kunt nemen?
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Er is een lange tuin achter het woonhuis, maar er is geen brandgang
aanwezig, in ons woonblok.
Het hangt er natuurlijk vanaf waar dat er brand uitbreekt in huis boven
of beneden maar vluchtwegen genoeg
Ik vind brandveiligheid en veiligheid tegen inbraak of roofoverval
moeilijk te combineren. Wij wonen gelijkvloers. Wij hebben altijd alles
op de veiligheidssloten (meerdere) en op de ramen zit ook een
veiligheidsslot. Bij brand moeten we bij de woningsleutels zien te
komen. Wij zijn dan ook heel voorzichtig en controleren alles goed.
Kinderen zijn daar ook van op de hoogte
Voordeur/achterdeur en drie grote ramen in de huiskamer, die op drie
verschillende plaatsen in de tuin uitkomen
We hebben openslaande dubbele deuren aan alle zijden van ons huis.



Dat licht eraan waar de brand uitbreekt dus is moeilijk te zeggen







Nooit over nagedacht
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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 hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stellingen?

3 ‘Ik ben nooit voorgelicht over brandpreventie’
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Zowel mijn partner als ik zijn bhv-er op onze werkplek en daardoor zeer
alleen op brand preventie. Zelfs onze kinderen hebben wij van jongs af
opgevoed met brand preventie en evt. Vluchtroutes in gebouwen.

Neutraal




Ik ben voorgelicht gedurende mijn BHV training
Ik weet natuurlijk wel dat rookmelders belangrijk zijn in huis. Maar ik vind
ze gebruikersonvriendelijk, als je de batterij moet verwisselen dan is het
niet makkelijk/onmogelijk om de rookmelder te openen. Het is iets dat je
niet wekelijks hoeft te doen en daardoor krijg je er geen handigheid in of is
het gewoon te gebruikersonvriendelijk. Als je niet in de gaten hebt dat de
batterijen bijna leeg zijn, wordt je (meestal) snachts gewekt door een
enorm irritant gepiep en vervolgens krijg je de rookmelder niet open.

Mee oneens




Ik zie geen leeftijdsverband inzake het onderschatten van een woningbrand
Voorlichting gehad ivm met mijn werk. niet via andere instanties

Zeer mee oneens





Ben BHV-er op het werk en krijg ieder jaar trainingen
Ik ben BHV er voor het werk
Ik heb uitgebreide BHV gehad voor mijn werk inclusief brandblussen. Ik
denk dat ouderen niet weten wat te doen omdat ze zich niet realiseren dat
je ECHT niets ziet met rook.
Via het werkt opgeleid als BHV'er met elk jaar een training.
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3.1 Wie zou voor deze voorlichting moeten zorgen?
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Anders, namelijk:





Bij de aankoop van een huis meegeven aan de koper
Eigenaren van appartementen
Je moet jezelf orienteren
Verkopers van brandpreventiemiddelen

Toelichting




Als bestuurslid van een VvE heb ik al vele malen gevraagd om een demonstratie voor een brand
(vlam in de pan) in een appartement en wat men dan kan doen. Helaas komt er nooit een
reactie, zowel van de gemeente niet en ook bij de brandweer wordt men van het bekende
kastje naar de muur gestuurd. Het is treurig indien men een initiatief organiseert dat dan de
aangewezen instanties niet thuis geven.
Het is in beider belang, de huurder wordt door de voorlichting alerter en de woningcorporatie
kan op die manier schade aan het woningcomplex mogelijkerwijze voorkomen
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4 Als u een tip mocht geven aan andere huiseigenaren om de brandveiligheid
in huizen te verbeteren, wat zou deze dan zijn?











































Alert app,
Alles goed na kijken
Altijd regelen dat er 2 vluchtwegen zijn
Begin met het plaatsen van brandmelders in elke ruimte en voor de 1e en hogere etages een
brandladder (al dan niet opgerold) aanschaffen
Bereid je goed voor
Blijf alert
Blusdeken in de keuken
Blusdeken op centrale plek bewaren
Bouwbesluit brandveiligheid lezen
Brand cq rookmelders
Brand en rookmelders
Brand melder plaatsen
Brand- en rookmelders monteren
Branddeken voor in de keuken
Brandmelder (2x)
Brandmelder en bekende vluchtroute
Brandmelder plaatsen
Brandmelder!
Brandmelders (9x)
Brandmelders aanschaffen
Brandmelders is in ieder geval al een begin
Brandmelders ophangen en orienteren op vluchtwegen
Brandmelders plaatsen
Co2,brandmelders en blusmiddelen installeren.
Denk na over brand in elke ruimte en hoe jij je huis dan toch nog veilig kunt verlaten
Deuren sluiten
Deuren vluchtzone sluiten
Door de brandweer de woning laten controleren
Een rookmelder is een "must"
Een speciale ladder aanschaffen waarmee je vd tweede verdieping van je huis via het raam naar
buiten komt. Wij hebbfn die toen gratis vd rabobank gekregen
Er zijn diverse bedrijven die advies kunnen geven hierin. Zoek eens op internet en neem contact
op met hen. Zeker bij oudere huizen met houten vloeren is dit geen overbodige luxe.
Ga in gesprek met een deskundige of nodig hem (m/v/o) thuis uit. Laat je deskundig voorlichten!
Ga in gesprek met eigenaar en leg (nog eens) uit
Gebruik je gezonde verstand met het gebruiken van vuur
Gebruik zoveel mogelijk brandvertragende of brandwerende materialen en plaats koolmonoxide
en brandmelders
Gebruiken van niet brandbare isolatiematerialen
Geen stroom aftappen, brandmelders, en brandblusser in huis plaatzen.
Geen vuur (kaarsen, haard, fornuis) aanlaten als je een ruimte (langere tijd) verlaat.
Haal zoveel mogelijk brandbaar materiaal uit het uit, ook interieur materialen
Hang rookmelders op!
Houd vluchtweg obstakel vrij en oefen 1x per jaar de vluchtroute geblinddoekt
Ik doe lampen die warm worden altijd uit als ik even weg ga.
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Ik zou hun laten weten dat brandbeveiling zeer raadzaam is. En wat ze allemaal zouden kunnen
doen om hun huis brandvelig te makan
In elk geval rookmelder
Informaties vragen
Instaleer rookmelders
Jaarlijks Interne reiniging van apparatuur (bijv. wasdroger)
Je huis doorlopen en op meerdere plekken rookmelders hangen. Blusdeken en brandblusser in
huis hebben. En zeer zeker je kinderen betrekken bij brandveiligheid.
Ken uw huis en de gevaren
Kijk uit met gas en elektriciteit. Met name kabels en verlengsnoeren.
Laat br
Laat een professional u voorlichten.Wordt lid van Vereniging Eigen Huis
Laat geen spullen op trappen op gangpaden staan!
Laat je niet door geldverslindende adviezen leiden maar gebruik je gezond verstand en bepaal
dan wat er eventueel voor je eigen situatie echt noodzakelijk is.
Laat niet iets onnodig standbij staan
Laat nooit rommel op de trap staan, laat 's nachts altijd wat licht branden
Laat regelmatig de spullen die brand gevoelig zijn controleren door een vakman.
Laat u informeren en plaats zonodig brandmelders
Let ook op elektra en vooral de droger
Let op vluchtroute
Loop eens met andere ogen door je huis!
Meer dan een brandmelder. Electrisch koken in plaats van gas.
Minimaal brandmelder
Neem ook brandblussers
Niet in huis roken
Nooit de droger aanzetten snachts of wanneer je niet thuis bent...deze is brandgevoelig
Nooit een voordeur van een electrisch rolluik voorzien
Oefenen met een doek voor de ogen
Op zijn minst rookmelders plaatsen
Oprolbare brandladder
Orienteer je goed adhv internet en doorloop een keer de procedure thuis.
Pas op met vuur/ apparaten die warm/heet worden : plaats hen zo dat ze niet in aanraking
komen met bv. gordijnen, kleedjes, afdekkingen ed.
Plaats altijd een blusdeken in de kekuken.
Probeer eens geblindoekt je huis te verlaten
Rook melders
Rook- en koolmonoxydemelders
Rookmelder (2x)
Rookmelder in huis
Rookmelder vluchtweg
Rookmelders (5x)
Rookmelders aanbrengen
Rookmelders brandblusser vluchtweg
Rookmelders en 20mtr touw!!
Rookmelders in de hal en voor iedere slaapkamer
Rookmelders installeren en bij ouderen laten controleren door gemeente.
Rookmelders plaatsen (3x)
Rookmelders plaatsen en zorgen voor deugdelijke installaties
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Rookmelders, goedgekeurde elektrische apparatuur,
Schaf een of meerdere kleine blusmiddelen aan om een beginnende brand te kunnen blussen.
Schaf zeker een rookmelder aan
Telefoon niet onder het kussen opladen s'nachts
Touladders per gezin op boven verdiepnig
Touwladder
Trek altijd de waterkoker uit.
Vlucht wegen vrij houden
Voldoende brandmelders
Volg een BHV cursus.
Vooral alles nakijken en absoluut alles kontroleren
Wasdroger uitzetten als je de deur uitgaat
Wees altijd voorzichtig met vuur: kaarsen, koken, roken enz.
Wees voorzichtig met kaarsen en gordijnen
Weet je vluchtroute, rook- en koolmonoxidemelders
Zeker gezien het komende seizoen, laat geen kaarsen onbeheerd branden in welke ruimte dan
ook.
Zeker rookmelders en blusdeken
Zeker rookmelders en verder kleine blusmiddelen aanschaffen
Zie toelichting
Zoek een veilige route
Zorg dat de vluchtroutes vrij zijn van obstakels.
Zorg ook voor een blusdeken
Zorg voor branddekens een brand blusser en rook en koolstofmonoxide melders
Zorg voor een brandblusser
Zorg voor rook en co2 melders
Zorgen voor rookmelders in huis,voor een branddeken en eventueel een
poeder brandblusser.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een raadgevend bureau. Het onderzoekbureau geeft op elke (onderzoeks)vraag een
antwoord. De vragen kunnen gaan over klanttevredenheid/-loyaliteit, marktpotentie tot en met het
gedrag van bezoekers op Internet (Google Analytics).
Toponderzoek heeft eigen (inwoners)panels tot haar beschikking. Ook u kunt hier gebruik maken
en/of een eigen panel opstarten. Wij helpen u hier graag bij.
Contact
Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103
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