IEDEREEN
BRANDPREVENTIEADVISEUR
Eind februari telden we in België al minstens 22 doden door woningbranden. Dit betekent om
de 3 dagen 1 fatale woningbrand. Hieraan moeten we dringend een halt toe roepen.
De redenen voor het hoge aantal doden zijn zeer duidelijk:
onvoldoende bewustzijn bij de burger en te weinig of geen rookmelders.
Het is tijd om alle krachten te bundelen en voor hetzelfde doel te gaan, nl. een drastische daling
van het aantal gewonden en doden door brand. Het is dus “Go for Zero”,
voor dodelijke slachtoffers in woningbranden, net als voor verkeersslachtoffers.
Elke brandweerman en –vrouw draagt hierin verantwoorde-

hebben we een voorbeeldfunctie. We zijn de partner bij uit-

lijkheid en neemt dus deel aan het verhaal van brandveiligheid.

stek om mensen bewust te maken van het belang van brand-

Het begint immers bij onszelf. Als brandweerman/-vrouw

veiligheid en de noodzaak van voldoende rookmelders en
een vluchtplan. Heb jij als brandweerman/-vrouw voldoende
rookmelders en een afgesproken vluchtplan? Bespreek jij het
onderwerp als je kind gaat slapen bij de meter/peter of bij
vrienden en je merkt dat er geen rookmelders zijn?

VERWARMINGSLOKAAL

Wat kan jij doen om de boodschap verder te
verspreiden?

Rookmelders
redden je leven!

SLAAPKAMER

GANG

BADKAMER

X

Zorg dat je het gekende rookmeldershuisje van Binnenlandse
Zaken steeds op zak hebt. Het hoort bij de standaarduitrusting
van elk interventiepak, elke autopomp, elk brandweervoertuig. Gewapend met dat rookmeldershuis en een rookmelder
kan jij de brandveilige boodschap verspreiden. Afhankelijk
van de interventie en situatie kan je het rookmeldershuis kort
situeren en achterlaten of meer uitgebreid bespreken.

KEUKEN

HALL

LIVING

X

WASPLAATS

KELDER

GARAGE

X
WAAR ROOKMELDERS PLAATSEN?

NOODZAKELIJK

X AF TE RADEN

Er is te veel kans op vals alarm.
Plaats daarom een rookmelder in de omgeving.
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We geven twee concrete voorbeelden:

België telt 17.800 brandweerlieden waarvan 5.600 beroeps

Als je op zolder een wespennest verdelgt, bekijk dan hoeveel

en 12.200 vrijwilligers. Elke brandweerman/-vrouw heeft een

rookmelders aanwezig zijn in de woning.

partner, kinderen, ouders, familie, vrienden, buren, collega’s.

Vooraleer je een dompelpomp in werking stelt, dien je de

De kinderen gaan naar school en zitten in een jeugd- of

elektriciteitskast van de woning te controleren (om veilig te

sportbeweging, je partner gaat naar een hobbyvereniging,…

werken of om te kiezen om via een draagbare stroomgroep

Door ons netwerk aan te spreken bereiken we samen in de

te werken). De staat hiervan zegt veel over de brandveiligheid

1e en 2de lijn al bijna 4 miljoen Belgen. Laat ons door onze

in die woning.

brandweeractiviteiten ook nog eens alle andere burgers be-

In veel gevallen kan je na de wespenverdelging of tijdens de

reiken!

ledigingswerken een gesprek voeren met de bewoners en

De oplossing is dus simpel: we gaan vanaf vandaag van 550

verbeterpunten meegeven. Betrek hierbij zeker weer het ver-

brandpreventieadviseurs naar 17.800. Samen verspreiden we

haal van voldoende rookmelders en een vluchtplan. Tijdens

dezelfde boodschap van voldoende rookmelders en het be-

dergelijke taken en interventies kunnen we ons nog extra in-

lang van een afgesproken vluchtplan. Enkel op deze manier

zetten voor maatschappijgerichte brandweerzorg.

kunnen we zorgen voor een daling van het aantal slacht-

Ook nazorg is een taak van de brandweer. Neem de tijd om

offers door woningbranden en gaan we ook als brandweer

na kleinere en beperkte brandinterventies de oorzaken van

echt naar meer brandveiligheid.

de brand te bespreken en uit te leggen wat men in dergelijke
situaties moet doen. Dit kan in groep of individueel gebeu-

Tim Renders

ren. Leg zeker het belang van voldoende rookmelders en een

Brandweerpost Leuven, Oost Vlaams-Brabant

vluchtplan uit.

Coördinator brandveiligheid BiZa
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