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REEKS: FIRE SAFETY FIRST

VAN ZONALE NAAR 
INTERZONALE 

BRANDVEILIGHEID 
Brandveiligheid stopt niet aan de grenzen van een hulpverleningszone. Steeds meer zones werken 

samen op het vlak van brandveiligheid. Een mooie, krachtige evolutie!

RIJDENDE RECLAMEBORDEN

De rijdende levensreddende boodschappen van rookmel-

ders en een vluchtplan vind je nu terug in 3 zones, nl. Oost 

Vlaams-Brabant, Noord-Limburg en Waasland. Deze zones 

kozen ervoor om dezelfde boodschap te verspreiden. Voor 

wie nog twijfelt: de bronbestanden worden gratis ter be-

schikking gesteld. Voor meer informatie kan je je wenden tot 

arne.dewaet@hvzoost.be.

MAX BLAFT DE ROOKMELDERSCAMPAGNE 
OP GANG!

De West-Vlaamse hulpverleningszones Westhoek, Zone 1, 

Midwest en Fluvia lanceerden een heuse sensibiliserende 

rookmelderscampagne, waarbij het belang van goedwer-

kende rookmelders wordt gepromoot. Samen trapten ze de 

rookmelderscampagne op gang die de mythe moet onder-

uit halen dat de hond je - als waker - wel alarmeert voor een 

•
•
•



44

brand in huis. Een sprookje waar jammer genoeg nog te veel 

mensen in geloven. 

“Mijn hond is mijn waker”, klinkt het nog al te frequent, “die 

alarmeert me wel wanneer het brandt in huis.” Vertrouw er 

toch niet blindelings op. Want Max, die ruikt het niet altijd … 

BELANG VAN STATISTIEK EN CIJFERS

Vanuit een kostenefficiëntere insteek werkte brandweerzone 

Fluvia een concept uit om een rookmelderspeiling te kop-

pelen aan reeds bestaande brandweeropdrachten. Met haar 

niet-dringend karakter en het grote bereik van gemiddeld 

3000 jaarlijkse interventies, lenen de wespenverdelgingen 

zich hier perfect toe. 

Een korte rookmelderspeiling wordt sinds juni 2016 aan dit 

type interventie gekoppeld. Er werd een korte enquête op-

gesteld met specifieke vragen rond aanwezigheid/werking 

rookmelders, demografische gegevens, … 

Alle operationele brandweermensen volgden een korte in-

terne basisopleiding waarin de basis van brandpreventie-

advies meegeven werd. Met deze kennis op zak geven de 

brandweerlieden, tijdens mini-enquête over rookmelder, 

antwoord op spontane vragen van inwoners.

Efficiënt data verzamelen kan ook financieel laagdrempelig. 

Door die data net te verzamelen bij niet-dringende interven-

ties (wespenverdelgingen), bereiken ze niet alleen een groot 

publiek, maar kunnen ze dit ook op een budgetvriendelijke 

manier aanpakken. De loonkost bij wespenverdelgingen is 

een reeds aanwezige factor. Er is dan ook nauwelijks of geen 

stijging van de arbeidstijd én loonkost. 
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Om de rookmelderspeilingen eenvoudig te verwerken, wordt 

Google-forms ingeschakeld. Een kosteloze troef waarbij de 

antwoorden ter plaatse kunnen geregistreerd worden via de 

smartphone. De enquêtes worden ook aangeboden op pa-

pier als de registratie niet onmiddellijk kan. 

Ondertussen stapten hulpverleningszone Noord-Limburg, 

Zone 1, Midwest, Oost Vlaams-Brabant en Waasland al mee 

in het succesverhaal van de rookmelderspeilingen.

Laten we hopen dat we dankzij dit artikel nog andere zones 

over de streep kunnen trekken.

Meer info bij Luk.Vancauwenberghe@hvzfluvia.be en 

Kaat.Nuyttens@hvzfluvia.be.

SAMEN MET DEZELFDE BOODSCHAP  
NAAR MEER BRANDVEILIGHEID

Ons doel is een drastische daling van het aantal doden en 

gewonden door brand. Laat ons er dan ook werk van maken 

door onze krachten te bundelen met alle hulpverleningszo-

nes. 

Samen kunnen we zorgen voor campagnes met impact!

Tim Renders 

tim.renders@hvzoost.be 

Brandpreventieadviseur, Brandweerpost Leuven, 

Hulpverleningszone Oost-Vlaams Brabant
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