Brandveiligheid
Brand. Iets waar we liever niet aan denken. Met een paar maatregelen kun je brand tijdig
signaleren.

1 Heeft u één (of meerdere) rookmelder(s) in huis hangen?
30%
26%
24%

25%

(n=190)

28%

22%

20%
15%
10%
5%
0%
0%
Ja, één rookmelder

Ja, twee
rookmelders

Ja, drie of meer
rookmelders

Nee

Weet niet

Toelichting
Ja, één
rookmelder



In een appartementencomplex is dat absoluut noodzakelijk

Ja, twee
rookmelders




Wij hebben twee rookmelders en twee CO-melders in ons appartement en
in ons flatgebouw zijn er verbonden rookmelders op elke etage in het
trappenhuis en in de bergingsgangen.
Zou verplicht moeten zijn.

Ja, drie of meer
rookmelders



Plus Co2 melder

Nee





Ergeten die altijd op te hangen
Ik vind dat ik er wel een zou moeten aanschaffen
Ze waren nogal storingsgevoelig
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2 Stel er breekt brand uit in uw huis, weet u dan welke
vluchtroute u het beste kunt nemen?
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Beneden zijn er twee , nl de voor- en achterdeur De slaapkamer op de bovenverdieping
heeft maar één vluchtroute, de trap naar beneden. Als invalide is het onmogelijk om via de
ramen te ontsnappen.
Daar heb ik goed over nagedacht
Helaas hebben wij maar een vluchtroute.
Ik woon in een appartement op de eerste etage. Aan een kant is dat een halve etage. Daar
kan ik vanaf. En ik kan via de voordeur de trap nemen ach van de plaats brandhaard
In appartementencomplex zijn vluchtroutes aangegeven.
Ligt er aan waar de brand uitbreekt in mijn huis
Meer informatie geven aan ouderen.
Ik woon 4-hoog. Ik heb alleen het trappenhuis of het balkon!
Volgens mij zal het erasn liggen wasr de brand uitbreekt en je toch nooit weet hoe je
reageert in zo'n situatie
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Uit onderzoek blijkt dat met name senioren het risico van een woningbrand onderschatten en
daardoor geen brandveilige maatregelen zoals het plaatsen van een rookmelder nemen. In
welke mate bent u het (on)eens met de volgende stelling?

3 'Ik ben nooit voorgelicht over brandpreventie'
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Heb me er wel zelf on verdiept.

Neutraal



Deze groep staat daarbij niet stil en zal daarin geholpen moeten worden door
derden

Mee oneens





Het nadenken daarover heb ik gewoon uit mijn jeugd meegekregen (o.a. door
vroegere oorlogsomstandigheden)
Juist senioren krijgen vaak info over brandveiligheid...
Medewerker van Brandweer heeft op ledenvergadering van V.v.E. toelichting
gegeven over brandpreventie.




Er is voorlichting te over. Je moet er voor openstaan
Oud Brandweerman

Zeer mee
oneens
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3.1 Wie zou voor deze voorlichting moeten zorgen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:







Bedrijf
Eigen verantwoordelijkheid
Je er zelf in verdiepen
Plaatselijke persberichten
Vve
Zelf goed logisch nadenken

Toelichting


Welzijnssrtichting
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4 Als u een tip mocht geven aan andere huiseigenaren om de brandveiligheid
in huizen te verbeteren, wat zou dat dan zijn? (n=181)











































Alert zijn met kaarsen en open vuur.
alles uitschakelen en veilig opbergen
bedrijf inschakelen.
Bij mij hangen alleen brandmelders in de hallen, zorg dat er bij de verdiepingen, vanaf de derde
ofzo, vluchtladders of touwen zijn.
blussers en branddekens in huis op vaste plek
"boerenverstand gebruiken:
- niet roken (in bed)
- nooit frituurpannen o.d. onbewaakt gebruiken
- vluchtweg ten allen tijde open laten (dus geen rolluik voor voordeur)"
Brand en CO melders
Brandblusser aanschaffen
brandblusser kopen
Brandblusser verplicht
Brandmelder
brandmelder plaatsen en zorgen voor een vluchtroute
Brandmelder(s) installeren.
Brandmelders in huis
"Brandroute kennen.
Blusdeken in huis.
Brandmelders plaatsen"
Dat is per huis verschillend, niet zo 123 te zeggen
denk dat iedereen dat wel weet .
Denk na bij wat je doet.
Denk nooit dit gebeurt mij niet. En ga er niet vanuit dat je bij brand altijd wel weet weg te
komen in je eigen huis.
Elektrische leidingen controleren. Niets onnodig laten branden (verlichting).
Ga er niet vanuit dat 'Het mij toch niet overkomt'. Dat dacht ik vroeger ook en heb in 2 jaar 3
(verschillende) huisbranden meegemaakt. Het is geen leuke ervaring en zeer gevaarlijk.
Materiële schade nog niet eens meegeteld.
Ga voorzichtig om met vuur
"Gebruik meer materiaal dat niet
brandbaar is!
,"
Geen apparaten opladen. Niet teveel verlengdoosjes.
Geen brandbare spullen bij open vuur of bij het gasfornuis
Geen kaarsen branden.
"Geen kaarsen onbeheerd laten branden
Let op watvoor versieringen in huis opgehangen worden
Pluizenfilter van de droger altijd leegmaken"
Goed preventief onderhoud
Goede vluchtweg brandblusapparaat
"Huiseigenaren doen daar niets
Mee."
Ijzeren Buitentrap aan de gevel.
ik denk dat de brandweer eens huis bezoeken moet doen ik weet dat dit in andere gemeente
gebeur (venlo )
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Je woning laten controleren op brandveiligheid door een gecertificeerd bedrijf/persoon
Kijk even of de melder een goed keurmerk heeft
kijk op de info. van de brandweer
"Koolmonoxide
Melder en rookmelders plaatsen"
"Koop fatsoenlijke stekkerdozen,
Hang rookmelders op de juiste manier op!"
kwaliteit producten kopen,dus bij een goede zaak.Dus niet de action.
Laat brandmelders installeren!
Laat de meterkast schoon. Zorg voor goede bedrading. Nen 1010 norm invoeren.
Laat geen sleutel op binnenzijde voordeur zitten; in noodgeval kan brandweer dan de deur niet
openen.
Laat nergens rommel op de grond slingeren en zorg dat deuren en ramen vrij te bereiken zijn; het
is lastig om je weg te vinden (ook al kén je je huis op je duimpje) door rook en door eventuele
paniek, laat staan dat je vluchtroute gebarricadeerd wordt door rondslingerende spullen.
Let goed op hetgeen je aanschaft en probeer eens geblinddoekt de uitgang te vinden in je huis.
Dit is namelijk ook hoe het gaat als er brand is in je woning. Dit is een moeilijker dan je denkt
"let op omgeving van open vuur,
geen brandbare goederen in de buurt etc etc."
Luister naar tips. Probeer voor jouw woonomgeving een plan te maken.
Maak het openen van ramen en/ of deuren makkelijk
Meer brandwerende materialen gebruiken
"Minimaal een Brandmelder plaatsen en een brandblusser in huis hebben. en nadenken
over vluchtwegen"
Nadenken en maatregelen nemen over hoe het huis nog uit te kunnen komen als de electriciteit
uitvalt (denk b,v. aan rolluiken voor ramen en deuren, die alleen maar door electriciteit bediend
kunnen worden)
Neem een brandblusser
Neem er eens een middagje de tijd voor met het hele gezin.
neem in ieder geval n paar brandmelders
"Niet op gas maar op inductie koken
Ideaal voor ouderen."
niet roken, geen apparaten op standby, houd vluchtwegen vrij, gebruik
brandwerende/vertragende materialen.
Oefen een ontruiming een keer per jaar.
Overal rook- en Co2 melders plaatsen!
Reservesleutels neerleggen bij bijvoorbeeld 's nachts afgesloten deur. Zodat je altijd naar buiten
kan. Nooit droger aanzetten als je weggaat
Rookmelder altijd ophangen
Rookmelder plaatsen
Rookmelders en brandblusser
"rookmelders plaatsen,blusapparatuur op elke verdieping
extra vluchtroute, zoals brandladder"
Sleutels in buurt van de deur.
Stekkers van alle apparaten en opladers uit het stopcontact zodra deze niet gebruikt worden.
"Stoppen met roken.
Alert zijn in de keuken en met kaarsen.
Rookmelders ophangen.
Verwarmingsketel regelmatig laten controleren."
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Stunt niet met electrische aansluitingen
Tenminste rookmelders ophangen.
Tref de nodige voorbereiding zodat in geval van nood geen tijd verloren gaat.
"Van gasfornuis overstappen op een andere manier van elektrisch koken.
Geen kaarsen / waxinelichtjes branden. In huis niet meer roken."
"Verplicht stellen van aanwezigheid van rookmelder.
Meer en vaker informatie geven aan senioren."
Vluchtwegen altijd begaanbaar laten dus geen obstakels.
Volg de aanbevelingen van de afdeling preventie btw nauwgezet op en realiseer vaker wat er kan
gebeuren. Ook van gemeentewege moet veel regelmatiger tips in de wekelijkse berichtgeving
verschijnen. Niet alleen over veiligheid in huis en waar brand- en/of koolmonoxide melders
moeten komen, maar ook noodzaak schoorsteenbranden brandveilige kleding met carnaval,
vluchtwegen in horecazaken bekijken; veilig BBQ ‘en etc etc
Voorlichting over wat te doen bij vlam in de pan
Vrije vluchtroute. Houd iedere vorm van vuur altijd in de gaten. TV niet op stand - by.
Wijkraad zou hierin behulpzaam kunnen zijn
Wonen in flatgebouw, die volgens de brandweer zeer brandvriendelijk is. Dus laat je woning
nakijken en adviseren door de brandweer.
Woningcorporaties zouden het standaard in de woningen moeten plaatsen
Zeker een rookmelder plaatsen.
Zelf met alle gezinsleden oefenen. Blinddoek om.
zich goed te laten informeren en maatregelen nemen voordat er iets gebeurd
zorg dat je ook in het donker de huissleutels kunt pakken en de deur kunt openen
Zorg voor een alternatieve vluchtroute voor de bovenverdieping. Speciaal voor senioren en
mensen die slecht ter been zijn (Wonen Zuid, aangezien die vele seniorenwoningen hebben.)
zorg voor een blusdeken in de keuken
zorg voor een vluchttouw
"Zorg voor orde en netheid, zorg voor rookmelders en blusdeken.
Een blustoestel 6 liter schuim kan je leven redden."
Zorg voor vluchtwegen / (nood) brandladders van 2e etage enz. Vluchtwegen nooit versperren!
Zorgen voor rookmelders in elk geval. Bekijken als er een vluchtroute is

Ik het geen tip (41%)
Weet niet (11%)
Toelichting


Wij kunnen Via Roermond niet lezen omdat het op ons adres niet bezorgd wordt.Reinald
Residentie!
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 40 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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