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Nieuwsbegrip over Brandveiligheid 
Tekst niveau B 
 

 Brand? Doe de deur dicht! 
 
Veel mensen denken dat een woningbrand hen niet overkomt. Toch 
krijgt de brandweer jaarlijks duizenden meldingen van brand in een 
huis. De materiële schade is vaak enorm en elk jaar vallen er 
honderden gewonden en tientallen dodelijke slachtoffers. Gelukkig 
kun je zelf veel doen om brand in huis te voorkomen of, mocht het 5 
toch misgaan, de schade te beperken. Brandweer Nederland geeft tips en adviezen. 
 
Woningbrand 
Elk jaar zijn er meer dan 100.000 woningbranden. Brand in huis ontstaat meestal door jezelf. Je zet 
bijvoorbeeld een kaars te dicht bij de gordijnen, of je let niet goed op bij het koken. Waar je niet altijd aan 
denkt, zijn elektrische apparaten, zoals koffiezetapparaten, wasdrogers en computers. Bijna alle 10 
elektrische apparaten worden warm bij gebruik. De warmte moet weg kunnen. Daarvoor moet je het 
apparaat stofvrij houden. Doe je dat niet, dan raakt het apparaat oververhit en kan er brand ontstaan. 
Ook mobiele telefoons, tablets en powerbanks kunnen een woningbrand veroorzaken, en dan vooral het 
opladen daarvan. Als je oplader te lang in het stopcontact zit, bestaat de kans op ‘overladen’. Haal 
daarom meteen de stekker uit het stopcontact als je telefoon volledig is opgeladen. Je kunt je telefoon 15 
dan ook het beste overdag opladen, want als je dat ’s nachts doet, heb je niet meteen in de gaten 
wanneer hij vol is. Zorg er ook voor dat de aansluiting van je mobiele telefoon schoon en stofvrij is. En 
gebruik alleen de originele oplader. 
 
Rook 
Brand begint vaak met een klein beetje vuur. Doordat het steeds heter wordt, gaan steeds meer dingen 20 
branden, totdat alles in brand staat. Een grote bedreiging bij een brand is de rook die daarbij ontstaat. 
Rook zit vol roetdeeltjes en andere schadelijke stoffen. Als je de rook inademt, krijg je die schadelijke 
stoffen binnen. Dat kan leiden tot gezondheidsklachten, zoals brandende ogen, een geïrriteerde keel of 
neusholte en problemen met je luchtwegen. De klachten kun je meteen krijgen als je de rook inademt, en 
ze kunnen langdurig blijven bestaan. 25 
 
Sluit binnendeuren, plaats rookmelders, maak een vluchtplan 
Je kunt zelf dus een heleboel doen om een woningbrand te voorkomen. Maar wat als er toch brand 
uitbreekt? Dan moet je ervoor zorgen dat je zo min mogelijk schadelijke rook inademt. En je moet zo snel 
mogelijk kunnen vluchten. Hoe doe je dat? 
• Doe binnendeuren dicht. Gesloten deuren zorgen ervoor dat de rook zich minder snel kan 30 

verspreiden. De rook blijft dan ook nog enige tijd uit de ruimte waar je bent. Je hebt dan meer kans en 
tijd om veilig te vluchten en gered te worden. 

• Hang rookmelders op. Als je slaapt, ruik je niks. Je wordt dus niet wakker van de stank van de rook. 
Je gehoor werkt wel als je slaapt. Het geluid van een rookmelder zul je dus wel horen. Rookmelders 
kunnen geen brand voorkomen, maar ze slaan wel alarm bij rook. Zo word je gewaarschuwd, zodat je 35 
tijd hebt om veilig te vluchten. 

• Maak een vluchtplan. Als er brand is, heb je maar weinig tijd om te vluchten, meestal maar een paar 
minuten. Het is daarom belangrijk om een vluchtplan te hebben. In het vluchtplan staat hoe je moet 
vluchten als er brand in je huis is en wie je broertje, zusje of huisdier mee naar buiten neemt. Omdat 
rook opstijgt, kun je het beste dicht bij de grond blijven. En je vlucht bij voorkeur naar de straatkant. 40 
Zo kunnen hulpverleners je zien en bij je komen. 

Op de website van Brandweer Nederland vind je nog veel meer tips en adviezen over brandveiligheid.  
Naar: brandweer.nl, vebon.novb.nl  


