
Brandpreventie
Tips om brand te voorkomen 



Brand is voor iedereen gevaarlijk, maar ouderen lopen meer risico, 
omdat ze vaak minder mobiel zijn. In deze folder staan tips en adviezen 
om brand te voorkomen.

5 tips om brand te voorkomen:
1. Heeft u een wasdroger? Maak dan na ieder gebruik het filter schoon.

2. Zet de televisie en computer ‘s nachts zo mogelijk helemaal uit.

3. Rook niet in bed.

4. Houd kaarsen uit de buurt van gordijnen en brandbaar materiaal.

5. Heeft u een kachel? Laat dan elk jaar de schoorsteen vegen.

Roken
Roken is één van de meest voorkomende brandoorzaken. Rook daarom nooit in bed, 

want de kans is groot dat u in slaap valt. Gebruik veilige asbakken, waar uw sigaret invalt 

en wordt gedoofd. Leeg een asbak pas als de inhoud is afgekoeld en doe dit nooit in een 

prullenmand.

Rookmelders
Veiligheid in huis begint met het ophangen van rookmelders. Dat zijn apparaten die rook 

en brand al vroeg ontdekken en u met een hard alarm snel waarschuwen. Als uw woning 

nog niet is voorzien van een rookmelder, adviseren wij u deze te laten aanbrengen.

Veilig omgaan met elektriciteit
Elektriciteit kan gevaarlijk zijn als u delen die onder stroom staan aanraakt.

Een paar tips:

• Laat de elektrische apparaten en leidingen in uw huis controleren, repareren, uitbreiden 

en aanpassen door een erkend installateur. 

• Ga na of uw woning is voorzien van een aardlekschakelaar, die beveiligt tegen aanrakings- 

en brandgevaar. 

• Koop uitsluitend apparaten met het Kema Keurmerk. 

• Heeft u een elektrische kachel? Houd dan brandbare materialen uit de buurt. 

Leg ook geen wasgoed op of voor de kachel.

Veilig koken
Brand in de keuken ontstaat vaak doordat de vlam in de pan slaat. Dat komt doordat de pan 

te heet wordt of voedsel in de pan droogkookt. Denkt u bij het koken aan het volgende:

• Blijf bij de pan. 

• Gebruik een kookwekker om te voorkomen dat voedsel droogkookt.  

• Houd brandbare spullen zoals pannenlappen, keuken- en theedoeken 

op veilige afstand van het fornuis. 

• Is het fornuis aan vervanging toe, koop dan een inductiekookplaat. 

 

Als de vlam toch in de pan slaat 
• Draai onmiddellijk het fornuis uit zodat de pan niet nog heter wordt. 

• Schuif een deksel of blusdeken over de pan zodat er geen zuurstof meer bij kan. 

Schuif het deksel altijd van u af. 

• Laat het deksel op de pan liggen 

• Zet de afzuigkap uit en laat de pan afkoelen. Haal het deksel er niet af. 

Ga nooit met de pan lopen. U kunt brandwonden oplopen als er iets uit valt. 

• Blus nooit met water. Met brandende olie of vet veroorzaakt water een steekvlam.

De televisie 
Hoe kunt u voorkomen dat uw televisie brand veroorzaakt: 

• Zorg voor voldoende ventilatie rondom het toestel. 

• Schakel de stand-by (de waakstand) van uw televisietoestel (indien mogelijk) uit als u de 

televisie niet gebruikt. 

 

Brandpreventie bij Wilgaerden 
In het belang van de veiligheid van u en uw medebewoners zijn er regels en adviezen: 

• U mag geen kaarsen branden in een verzorgingsappartement.  

• U mag geen brandbare stoffen opslaan in uw appartement. 

• Plaats geen obstakels in de gang die de doorgang kunnen belemmeren. 

Plaats ook geen obstakels voor de brandblusmiddelen.


