
Wat je lief is, laat je niet stikken! 
Brandveiligheid bij dementie 

1 



“Steeds meer ouderen    

  slachtoffer van brand” 

2 

“Storing in stekkerblok 

oorzaak brand” 

“Dode bij brand 

zorgcomplex in 

Venlo” 

“Vorig jaar kwamen 38 mensen 

om bij een woningbrand” 



Programma 

                          

Inleiding 

Doel 

Aan de slag 

Evaluatie en afsluiting 



 
U weet hoe u een woning brandveiliger kunt 

maken 
U weet wat een vluchtplan is 
U krijgt nieuwe tips en ideeën  

 

 

 Doel 



In welke hoedanigheid bent u vanavond hier? 

dinsdag 2 mei 2017 

5 

1. 2. 3. 4.

0% 0%0%0%

Turningpoint 

1. Ik ben mantelzorger 

2. Ik werk / ben vrijwilliger bij een 
zorginstelling 

3. Ik heb zelf dementie 

4. Anders,….. 

0 van 5 



Belangrijkste brandrisico’s 

dinsdag 2 mei 2017 

6 



 
De wasdroger staat met stip op nr. 1 van elektrische 
apparaten die brand veroorzaken.  
Op welke wijze kan ik dit risico beperken? 
 

7 

0 van 5 

32 dinsdag 2 mei 2017 
1. 2. 3. 4.

0% 0%0%0%

1. Stekker uit het stopcontact halen 

2. Minder was in de droger doen 

3. Na ieder gebruik het filter reinigen 

4. Alleen gebruik maken van nachtstroom 



dinsdag 2 mei 2017 

8 



Een vlam in de pan ontstaat wanneer olie of vet in een 
pan te heet wordt.  
Als de “vlam in de pan” slaat, kan ik het best: 

9 

1. 2. 3. 4.

0% 0%0%0%

1. Blussen met water, afzuigkap aanzetten, fornuis uitzetten 

2. Blussen met water, afzuigkap uitzetten, fornuis uitzetten  

3. Blussen met een blusdeken, afzuigkap uitzetten, fornuis 
uitzetten 

4. Blussen met een deksel, afzuigkap uitzetten, fornuis 
uitzetten 

0 van 5 

32 dinsdag 2 mei 2017 



dinsdag 2 mei 2017 

10 

• Europese kwaliteitsnorm EN 

1869:1997 

• WEGGOOIEN NA GEBRUIK 

• Gebruiksaanwijzing met 

pictogrammen en de instructie 

• Afmetingen minimaal 1 meter 

bij 1 meter 

• Twee zichtbare handgrepen 

• Niet geschikt om frietketel- en 

oliebranden te doven 

 



dinsdag 2 mei 2017 

11 



Inductie is de meest veilige manier van koken. 
Is dit juist? 
 

12 

0 van 5 
32 dinsdag 2 mei 2017 

1. 2.

0%0%

1. Ja 

2. Nee  



dinsdag 2 mei 2017 

13 



U wilt het laatste nieuws kijken dus u gaat lekker in uw 
luie stoel zitten en steekt nog een sigaretje op. 
Is dit verstandig? 
 

14 

1. 2.

0%0%

0 van 5 

1. Ja 

2. Nee  

32 dinsdag 2 mei 2017 



 
Vergeten het stoomstrijkijzer uit te zetten? 
Wie heeft dit wel eens meegemaakt? 
 

15 

1. 2.

0%0%

1. Ja 

2. Nee  

32 dinsdag 2 mei 2017 

0 van 5 



 
Oververhitting van een kabelhaspel is afhankelijk van de 
volgende factoren:    
A. Vermogen (aantal Watts) 
B. Opgerolde kabelhaspel 
C. Aantal ingestoken stekkers 

16 

1. 2. 3. 4.

0% 0%0%0%

1. A=juist, B=juist, C=onjuist 

2. A=onjuist, B=juist, C=juist 

3. Alle drie zijn juist 

4. Alle drie zijn onjuist 

0 van 5 

32 dinsdag 2 mei 2017 



17 

MAX. 3500 WATT !!!! 

32 dinsdag 2 mei 2017 



Hoe lang duurt het voordat een woonkamer volledig in 
brand staat? 
 

18 

1. 2. 3. 4.

0% 0%0%0%

1. +/- 3 minuten 

2. +/- 5 minuten 

3. +/- 7 minuten 

4. +/- 15 minuten 

0 van 5 

32 dinsdag 2 mei 2017 



dinsdag 2 mei 2017 

19 



Signaleren 

dinsdag 2 mei 2017 

20 



Terwijl u lekker ligt te slapen, is er rookontwikkeling in 
de gang. U heeft geen rookmelders in huis. Wat denkt 
u: Wordt u wakker van de rook? 
 

21 

1. 2.

0%0%

1. Ja 

2. Nee 

0 van 5 

32 dinsdag 2 mei 2017 



22 

U vindt een rookmelder aan het plafond lelijk, 
dus u hangt deze aan de muur.  
Is dit de beste plek? 

1. 2.

0%0%

1. Ja 

2. Nee 

0 van 5 32 dinsdag 2 mei 2017 



23 

32 dinsdag 2 mei 2017 



24 

32 dinsdag 2 mei 2017 



Koolmonoxide eist jaarlijks ongeveer 10 slachtoffers! 
Waarom is koolmonoxide gevaarlijk? 
 
Koolmonoxide is een giftig gas dat u: 

25 

1. 2. 3. 4.

0% 0%0%0%

1. Wel ruikt, wel ziet, niet proeft 

2. Wel ruikt, niet ziet, niet proeft 

3. Niet ruikt, niet ziet, niet proeft 

4. Niet ruikt, niet ziet, wel proeft 

0 van 5 

32 dinsdag 2 mei 2017 



26 
Plaatsingsadvies  

CO-melder  

Ruimte met verbrandingstoestel  

32 dinsdag 2 mei 2017 



27 
Plaatsingsadvies  

CO-melder  

Ruimte zonder verbrandingstoestel  

Meer info op: 
https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/koolmonoxide  

32 dinsdag 2 mei 2017 

https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/koolmonoxide
https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/koolmonoxide
https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/koolmonoxide


dinsdag 2 mei 2017 

28 



29 

32 dinsdag 2 mei 2017 



U draait het liefst de voor- en achterdeur op slot. Bij 
brand wilt u wel snel het huis uit kunnen.  
 
Wat is de beste plek voor uw sleutels?  
 
 

30 

1. 2. 3. 4.

0% 0%0%0%

1. In de broekzak 

2. Op het nachtkastje 

3. Op de voordeur 

4. Op een vaste plek bij de 
vluchtdeur 

0 van 5 
32 dinsdag 2 mei 2017 



In het halletje bij de voordeur van een bewoner staat 
een rollator, want deze heeft hij nodig als hij de deur uit 
gaat.  
 
Is dit verstandig?  
 
 

31 

1. 2.

0%0%

1. Ja 

2. Nee  

0 van 5 
32 dinsdag 2 mei 2017 



De rookmelder in uw wooncomplex gaat af. Iedereen 
moet naar buiten.  
Mag u de lift gebruiken? 
 
 

32 dinsdag 2 mei 2017 

32 

1. 2.

0%0%

1. Ja 

2. Nee 

0 van 5 



Als ik niet meer kan vluchten, omdat er brand in huis is, 
kan ik het best: 
- op een kamer gaan zitten met de deur dicht  
- een deken of handdoek oprollen en voor de deur leggen 
- het raam open maken  
- meteen de brandweer bellen en mijn locatie doorgeven  
 
Is dit juist of onjuist? 
 
 

32 dinsdag 2 mei 2017 

33 

1. 2.

0%0%

1. Juist 

2. Onjuist 

0 van 5 



 
U weet hoe u een woning brandveiliger kunt 

maken 
U weet wat een vluchtplan is 
U krijgt nieuwe tips en ideeën  

 

 

 Doel 



  

brandveiligleven@vrln.nl 

www.brandweerln.nl 

 

mailto:brandveiligleven@vrln.nl
http://www.brandweerln.nl/


Evaluatie en afsluiting 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

                                  

                    

Bedankt voor uw 

aandacht en  

tot ziens!!! 

 

 


