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Tips voor een brandveilige kamer



“Een brand 
overkomt 
mij niet.” 

Wat je kunt doen
   Plaats een rookmelder op elke verdieping in de gangen en 

bij voorkeur ook in je eigen kamer.
   Bepaal de snelste en veiligste vluchtroute en bespreek deze 

met elkaar.
   Bepaal een tweede vluchtroute voor het geval de uitweg 

van de eerste is geblokkeerd.
   Spreek een verzamelplaats af waar je elkaar buiten treft.  

Zo kun je snel bepalen of er nog iemand binnen is.
   Spreek af naar welke kamer je vlucht als je het huis niet 

kunt verlaten omdat alle vluchtroutes zijn geblokkeerd.  
Kies voor een kamer van waaruit je via het raam of balkon 
jezelf in veiligheid kan brengen. De kamer moet van 
buitenaf goed zichtbaar zijn en bereikbaar zijn met een 
ladder.

   Maak een taakverdeling. Wie is bijvoorbeeld verantwoor-
delijk voor de huisdieren?

Dat denk je misschien… Onderzoek wijst uit dat 
veel studentenhuizen niet brandveilig zijn. Met 
eenvoudige middelen en maatregelen kun je je 
kamer brandveiliger maken. En als er dan toch 
brand uitbreekt, zorg dan dat je weet wat je kunt 
doen om de gevolgen te beperken. Lees de tips.

Goed om te weten
   Rook is doodsoorzaak nummer één bij brand. Als je slaapt 

dan ruik je niets, maar je hoort een rookmelder wel.
   Realiseer je dat niemand van nature verstandig handelt bij 

een brand. Er kan paniek uitbreken. Door rookontwikkeling 
ben je zelfs in de kleinste ruimtes binnen de kortste keren  
je oriëntatie kwijt.

   Door gebruik van kunststoffen en elektrische apparatuur 
breidt een woningbrand zich snel uit. Je hebt maar drie 
minuten de tijd om je woning veilig te verlaten. Juist die 
belangrijke eerste minuten komt het op jezelf en je 
huisgenoten aan.



 
en waar de hoofdafsluiters zijn van gas en elektra.

 
je sluit. Een deur kan verspreiding van rook en vuur 
voorkomen of in ieder geval vertragen.

op en sluit gas of elektra af.

Houd vluchtroutes vrij 
Je hebt niks aan een vluchtplan als de routes worden gebar-
ricadeerd met fietsen, vuilniszakken of lege flessen. Controleer 
vluchtroutes daarom regelmatig en bespreek het met je huis-  
genoten als de doorgang geblokkeerd is.

Tips om brand te voorkomen

De slaap kan het winnen van de honger.

drogen.

 
je weggaat. Deze televisies trekken stof aan en worden van 
binnen zo warm dat de stof in de televisie kan ontbranden. 
Flatscreens, zoals LCD en LED toestellen, produceren veel 
minder warmte en trekken ook veel minder stof aan. Als 
jouw flatscreen televisie alleen in de standby kan, dan is de 
kans gering dat hierdoor een brand ontstaat.



Tips om brand te voorkomen

kortsluiting veroorzaken.

kan overbelasting veroorzaken.
 

of gaat wonen niet met de elektrische 
bedrading is geknoeid.

zijn warmtebronnen die snel brand kunnen 
veroorzaken als ze te dicht bij brandbare 
materialen staan of hangen.

En dan is er ineens toch brand 
Let op: tot de brandweer er is, ben je op jezelf aangewezen. 
Zorg daarom dat je weet wat je moet doen bij brand.

Wat te doen?
 Blijf kalm.
 Waarschuw je huisgenoten.

 Blijf bij rookontwikkeling dicht bij de vloer.
 Verlaat via de kortste weg de woning.

iedereen buiten is.
 Bel 112 en vertel je naam en volledige adres.
 Wacht op de brandweer en meld bijzonderheden.
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In deze folder…
Onderzoek wijst uit dat veel studentenhuizen 
niet brandveilig zijn. Met eenvoudige middelen 
en maatregelen kun je je kamer brandveiliger 
maken. En als er dan toch brand uitbreekt, zorg 
dan dat je weet wat je kunt doen om de gevol-
gen te beperken. Lees de tips.
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