BRANDVEILIGHEID
BIJ OUDEREN

FOD Binnenlandse Zaken beloont hulpverleningszones
die inzetten op brandveiligheid bij ouderen
Naar aanleiding van de 14-daagse van de Veiligheid van 2017, beloonde de FOD Binnenlandse
Zaken projecten van de hulpverleningszones die de brandveiligheid in de woning verhogen en daarbij
specifieke aandacht hebben voor de brandveiligheid bij ouderen. Die aandacht voor brandveiligheid bij
ouderen was trouwens het thema van de 14-daagse van vorig jaar.

DE WINNENDE HULPVERLENINGSZONES

loos geïnstalleerd door een medewerker van IGO. Naast het
plaatsen van de rookmelders letten de vrijwilligers ook op

De vier laureaten met de beste projecten voor ouderen kre-

eventuele nood- en zorgbehoeften van de jarige. Elke jarige

gen elk 500 rookmelders. Uiteraard zijn het rookmelders

kon ook een gratis en vrijblijvend bezoek van een brandpre-

met een niet-vervangbare batterij met een levensduur van

ventieadviseur aanvragen, net zoals elke andere inwoner van

10 jaar.

de zone.

‘NERGENS BETER DAN THUIS’

‘HET GESCHENK VOOR EEN LANGER LEVEN’

Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant (in samenwer-

Hulpverleningszones Zuid-West Limburg, Noord-Limburg

king met OCMW Aarschot en IGO).

en Oost-Limburg (i.s.m. Provinciebestuur Limburg en PLOT)

Elke inwoner van Aarschot die in 2017 80 jaar werd en nog

Het provinciebestuur van Limburg zette een sensibiliserings-

thuis woont, kreeg tijdens de week van zijn of haar verjaar-

campagne rond het thema “Veiligheid en Senioren” op. Deze

dag een bezoek van een vrijwilliger van de seniorenraad.

campagne richtte zich tot individuele personen, maar ook

Deze vrijwilligers werden opgeleid over de werking en het

tot verenigingen.

belang van rookmelders en een vluchtplan en mogen zich

Seniorenverenigingen konden via een inschrijvingsmodu-

mini-brandpreventieadviseurs of rookmeldersambassadeurs

le op de website een infosessie integrale veiligheid boeken.

noemen.

In deze infosessie gaf de politie informatie over diefstalpre-

De vrijwilliger installeerde een gratis rookmelder bij de ja-

ventie, en een brandpreventieadviseur uit één van de drie

rige. Er werd gekozen om de rookmelder op te hangen in

Limburgse hulpverleningszones zorgde voor een toelichting

de omgeving van de keuken. Een pot op het vuur kan im-

over brandveiligheid. Als locatie voor de infosessie had-

mers al snel vergeten worden. Uiteraard is één rookmelder

den ze de keuze tussen het Provinciehuis van Limburg, de

onvoldoende. Indien gewenst, konden zij via het OCMW

brandweerschool van het PLOT, een brandweerkazerne in

bijkomende rookmelders aankopen. Deze werden koste-

de buurt of een andere locatie in de eigen gemeente.
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Naar aanleiding van de 14-daagse van de Veiligheid, werd

De gemeentepersoneelsleden, die instonden voor de ver-

het luik brandveiligheid van de informatiesessies uitgebreid

koop, kregen een basisopleiding BPA. Zo kon het personeel

met de tijdelijke campagne ‘Een geschenk voor een langer

een antwoord geven op de meest elementaire vragen. Het

leven’. Elke 65-plusser die nog in zijn eigen woning woont,

personeel werd gemotiveerd om mensen aan te sporen vol-

kreeg na afloop van de informatiesessie een gratis rookmel-

doende rookmelders te plaatsen. Voor meer uitgebreide in-

der aangeboden.

formatie kon een afspraak met een BPA’er geregeld worden.

Per woning was één gratis rookmelder voorzien. De senioren konden bijkomende rookmelders van hetzelfde type aan

‘TELEVISIESPOT SENSIBILISERING’

een voordelige prijs aankopen.

Hulpverleningszone Wallonie Picarde
De hulpverleningszone maakte een pakkend filmpje om

‘ROOKMELDERS DICHT BIJ DE MENS’

ouderen te sensibiliseren om rookmelders te plaatsen. Het

Hulpverleningszone Westhoek (i.s.m. Stichting Brandwon-

filmpje toont een ouder koppel dat hun kleinkinderen in bed

den en de verschillende gemeentebesturen)

stopt, waarna een brand ontstaat aan het televisietoestel.

De hulpverleningszone Westhoek is hoofdzakelijk een lan-

Dankzij de aanwezigheid van rookmelders worden ze tijdig

delijk gebied. Daardoor zijn er niet zoveel commerciële ver-

verwittigd, kan iedereen de woning veilig verlaten en zijn de

kooppunten waar rookmelders te koop zijn. De afstand naar

hulpdiensten ook snel ter plaatse. Dit filmpje werd verspreid

een doe-het-zelf-zaak is vaak te groot, vooral voor oudere

via de lokale televisie NoTéle.

mensen. Bovendien weten mensen niet altijd welke rookmelder te kopen en hebben ze vragen bij het aantal rookmelders en de plaats waar deze moeten worden opgehan-

WAT DOEN DEZE HULPVERLENINGSZONES
MET 500 ROOKMELDERS?

gen.
Om die reden werd elk gemeentehuis van de Westhoek om-

De hulpverleningszones zijn vrij om deze gewonnen rook-

gevormd tot een verkooppunt van rookmelders.

melders te gebruiken bij hun sensibiliseringscampagne.
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Zone Oost Vlaams-Brabant
Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant gaat een samenwerking aan met vier organisaties die werken rond begeleid
wonen.
Via een Train-The-Trainer wordt het personeel van Begeleid
Wonen Leuven en Tienen en de vzw’s Apojo en Resonans
opgeleid om de gewonnen rookmelders te plaatsen bij gezinnen die zij ondersteunen. Uiteraard gaat het om meer dan
enkel het correct plaatsen van rookmelders: de begeleiders
worden opgeleid tot mini-brandpreventieadviseurs. Zo zijn
ze in staat om de thuissituatie van hun cliënteel brandveiliger
te maken, na te gaan of er voldoende rookmelders zijn geplaatst en of er een afgesproken vluchtplan is. Door de vertrouwensband en het langdurig contact met cliënten kunnen
zij zorgen voor een gedragsverandering bij deze doelgroep.
Uiteraard nemen de begeleiders de tips voor een brandveili-

ophangen van de rookmelders kan beroep gedaan worden

ger leven mee naar huis en kunnen ze deze delen met familie

op de technische diensten van de OCMW’s.

en vrienden. Zo worden weer heel wat extra mensen bereikt
en komen we via hen bij mensen die wij als brandpreventie-

Hulpverleningszone Wallonie Picarde

adviseurs en brandweer moeilijk kunnen bereiken.

Hier is men volop de oefening aan het maken om te komen

De verdeling van de rookmelders over de verschillende part-

tot een effectieve plaatsing met een gelijke verdeling over de

ners zal gebeuren op basis van het inwonersaantal binnen

verschillende gemeenten, rekening houdend met het aan-

hun regio.

tal inwoners. Na een zeer aangenaam gesprek met kapitein
D’Herde ben ik ervan overtuigd dat zij gaan komen tot een

Hulpverleningszones Zuid-West Limburg, NoordLimburg en Oost-Limburg

mooi project.

65-plussers die deelnemen aan de provinciale infosessie In-

FOD BINNENLANDSE ZAKEN BLIJFT
BELONEN!

tegrale Veiligheid ontvangen na afloop van de infosessie een
gratis rookmelder.
Per woning of appartement wordt één gratis rookmelder ter

Dit jaar herhaalt FOD Binnenlandse Zaken de rookmelder-

beschikking gesteld. Tijdens de infosessie leert een brand-

wedstrijd voor de hulpverleningszones. Dit gebeurt tijdens

preventieadviseur van een Limburgse brandweerpost de

de 14-daagse van de Veiligheid, die dit jaar loopt van 8 tot 23

senior wat de beste plaatsen zijn om de rookmelder op te

september. Drie zones die inspanningen doen op het gebied

hangen en hoe eenvoudig het is om een rookmelder op te

van brandveiligheid naar burgers toe en die de beste cam-

hangen.

pagnes naar voor brengen, worden beloond met 500 gratis

Surf ook eens naar www.preventiesenioren.be.

rookmelders! De wedstrijd heeft de toepasselijke naam: ‘Elke
rookmelder telt’.

Hulpverleningszone Westhoek
Hulpverleningszone Westhoek wenst de 500 rookmelders

Ik hoop dat alle zones ondertussen een project ingediend

te brengen tot bij het doelpubliek van de 14-daagse van de

hebben. Brandveiligheid is immers onze belangrijkste taak.

Veiligheid van vorig jaar, namelijk senioren. Ze willen deze

En met ‘rookmelders’ als thema kan ik mij niet inbeelden dat

voornamelijk laten plaatsen bij senioren die het financieel

er een zone is die hier niet rond heeft gewerkt.

moeilijk hebben en nog zelfstandig wonen. De rookmelders

Voldoende rookmelders en een afgesproken vluchtplan red-

zullen verdeeld worden over de 18 gemeenten, op basis van

den levens! We betreuren eind juli van dit jaar in België al

het aantal inwoners. Dit geeft een resultaat van drie tot der-

minstens 34 doden door brand. We moeten dus blijven in-

tig rookmelders per gemeente/stad. De verschillende OCM-

zetten op voldoende en onderhouden rookmelders.

W’s zoeken bij hun cliënteel de juiste mensen uit en bezorgen de rookmelders. Samen met de rookmelders wordt er

Tim Renders, brandpreventieadviseur

info meegegeven en een uitnodiging voor een bezoek door

tim.renders@hvzoost.be

een BPA. Dit moeten de mensen zelf aanvragen. Voor het

HVZ Oost Vlaams-Brabant
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