
Wat kan de brandweer voor onze ketenpartners

Presentatie



Inleiding

• Voorstellen brandweer

• Brand is niet grappig

• (Brand)veilig leven voorlichting (BVL)

• Waar gaat het regelmatig mis

• Oud versus nieuw en welke tijd heeft brandweer nodig

• Rookmelders

• Koolmonoxide (Co)

• Valveiligheid en vluchten
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(Brand) Veilig leven



Brand is niet grappig!



U ontdekt brand in huis. 

Hoeveel tijd heeft u om uzelf en uw huisgenoten 

in veiligheid te brengen?

A 0-3 minuten

B 3-10 minuten

C 10-15 minuten



Hoe kunt u de vluchttijd verhogen

A door de deuren te sluiten

B door de deuren te sluiten en gekoppelde rookmelders

C door de ramen dicht te doen

http://verkleindekansopbrand.nl/


De brandweer blust en verleend hulp!

Maar we doen veel meer dan dat!

Een groot component hiervan is (Brand)Veilig Leven, 
afgekort BVL.



Bij (Brand)Veilig leven gaat het om bewustwording!

• Hiervoor zoeken we naar ketenpartners en 
beïnvloeders.

• In het bijzonder bedrijven en organisaties die fysiek of 
digitaal bij de mensen achter de voordeur komen.

• Digitaal

• Website’s

• Internet

• Social Media



Bij (Brand)Veilig leven gaat het om bewustwording!

Maar ook door het houden van fysieke bijeenkomsten



BVL voorlichting zorgpartners dementie



BVL voorlichting door woningchecks in de regio



BVL 65 plussers broodjes brandweer in de regio



BVL voorlichting groepen 7-8 van de Basisscholen



BVL voorlichting op markten en braderieën



Waar gaat het in de praktijk vaak mis



Tips (brand)veilig gebruik apparatuur:



Voorbeelden waar het mis ìs gegaan!



Voorbeeld elektrische step:



Welke tijd heeft de brandweer nodig



Wat is dan het tijdspad

De brandweer rukt uit!





Rookmelders



Rookmelder NEN 2555



Maar wat nu als je doof of slechthorend bent?
Of kind / kleinkind hebt tussen de 6 - 15 jaar?



Waar moeten de rookmelders dan hangen?



KOOLMONOXIDE gevaren en de juiste plaats voor 
een Koolmonoxide (CO) melder



Plaatsing advies CO melders



Valpreventie



Valpreventie





Voorbeelden:

https://www.woongemakiskinderspel.nl/


Bedankt voor jullie aandacht! Handige websites zijn:

• Brandwonden Stichting 
webwinkel

• Brandweer.nl/brandveiligheid

• Woongemak is kinderspel
VRNHN

https://brandwondenstichting.nl/webwinkel/
https://www.woongemakiskinderspel.nl/
https://www.brandweer.nl/brandveiligheid

