
Daar moet je nu over nadenken!

JIJ WAT DOE BIJ BRAND?

Marjan: ‘Brand!  
Mijn dochter werd wakker  
van het kattengekrijs’

Zo herkent u  
brandgevaar thuis!

Verklein de kans op brand.nl

Puzzel mee
en win!

Een Ipad Air en mooie 
andere prijzen



Doe de test op www.verkleindekansopbrand.nl

Brand voorkomen…  

herkenbaar?
  Ada is aan het koken. De telefoon 

gaat. Ze loopt weg om deze snel even 

op te nemen. Het gesprek duurde net 

iets langer dan ze dacht. Afgeleid, ruikt ze de 

brandlucht niet meteen, die vanuit de keuken 

is ontstaan. Brand ontstaat snel. Blijf daarom 

als u kookt in de keuken en loop niet weg. Zet 

ook altijd de kookwekker ter herinnering.

  Mark steekt een sigaret op. Hij mijmert over zijn mooie dag. In 

zijn luie stoel valt hij langzaam in slaap. Hij wordt wakker van 

brand. Gevaarlijk dichtbij! De bank en zijn kleding hebben vlam 

gevat. Rook nooit in bed of als u moe bent in een luie stoel of 

op de bank. Zorg dat uw sigaret altijd helemaal gedoofd is na 

het roken en niet na smeult.

  Petra zet de wasdroger aan als ze gaat slapen… druk druk 

druk. Ze weet niet dat er veel stof in het filter is opgehoopt. 

Dan wordt ze wakker van de rookmelder. Ze is net op tijd om de 

vlammen bij de droger te zien en met haar gezin het huis uit te 

vluchten. Stofverzameling in apparaten is gevaarlijk. Reinig het 

filter van de droger na elke droogbeurt. Daarnaast ontstaan veel 

branden door defecte, vaak oudere, apparaten. Uw magnetron 

kan bijvoorbeeld kortsluiting veroorza

ken of als u teveel apparaten op een 

stekkerdoos aansluit. Zet apparatuur 

altijd uit voordat u het huis verlaat of 

gaat slapen. Laat apparaten bij een 

mankement altijd goed repareren 

door een specialist.

VeRkLeIn De 
kAnS oP BRAnD 
niemand verwacht dat er 

in je eigen huis brand kan 

ontstaan. Toch gebeurt dat 

elk jaar bij ruim 100.000 

woningen. Daarom ontvangt 

u deze brochure. Met deze 

informatie kunt u zelf de 

kans op brand verkleinen. 

Simpel, door brandrisico’s te 

herkennen en aan de slag 

te gaan met het advies.

    

Helaas worden veel 

senioren getroffen door 

woningbrand. Dat is de 

verantwoordelijkheid van

ons allemaal. Let dus op

de signalen van brandgevaar

bij uw ouders en oudere 

buren of wijkbewoners. 

ontdek de tips in de puzzels 

en lees alles over brandoor

zaken. Verder vindt u in dit 

puzzelmagazine informatie 

over hoe u een brand voor

komt, hoe u tijdig wordt ge

waarschuwd bij brand en wat 

u moet doen als er brand 

uitbreekt.

Brandoorzaken 
top 3
  koken 

  Roken

  Gebruik elektrische 

apparaten

Rene Hagen, lector  
brand preventie, 

brandweeracademie
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10 4 15 9 10

13 10 10 3 11 1 13 1 6 7

8 11 8 10 8 8 4

4 10 6 6 9 12 4

8 12 8 7 4 6 13
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6 2 12 5 15 1

12 5 9 10 9 10

4 11 8 10 3 10

1 Zo’n klein voorval kan de oorzaak van een brand zijn.

2 … in bed: een van de belangrijkste oorzaken van woningbranden.

3 Bij deze manier van voedselbereiding is de kans groot op oververhitting.

4 Dit elektrische apparaat is een van de meest voorkomende oorzaken van brand.

5 overbelast deze handige stroomverdeler niet.

6 Gevolg van oververhit vet of olie tijdens het koken.

7 een belangrijke brandoorzaak: de bel gaat, en er staat een … pannetje op het vuur.

8 Bij brand in een pannetje op het vuur kunt u dit het beste doen.

9 keukenhulpje ter voorkoming van brand.

10 Werkt een apparaat niet naar behoren? Roep tijdig de hulp in van deze man.

11 en hierin kan een vlam in de pan resulteren, bij niet tijdig ingrijpen!

12 noodzakelijk onderhoud in apparaten als afzuigkap en wasdroger, ter voorkoming van overhitting.

13 ophoping van vet in dit apparaat vergroot het risico op brand.

14 elektrische apparaten niet op standby, maar helemaal…

15 Alarmtoestel dat levens redt. © Sanders puzzelboeken, Vaassen

Vul de woorden in volgens de gegeven omschrijvingen. Gelijke getallen  

zijn gelijke letters. Bij juiste invulling ontstaat in de grijze balk een woord.

Filippine puzzel
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Marjan was net op haar werk toen ze een telefoontje kreeg van 

de buurvrouw. “Je moet naar huis komen. er is brand in jullie 

huis.” Marjan sprong op de fiets. Toen ze de bocht om kwam 

en de dikke rookpluim boven haar huis zag stortte haar wereld 

in. Ze realiseerde zich dat haar dochter Marissa op zolder lag 

te slapen. De lokale brandweer ving Marjan op en vertelde haar 

gelukkig dat Marissa was gered. “De woningbrand 

was ontstaan door kortsluiting in de meterkast. onze 

dochter werd wakker van het gekrijs van onze katten, 

die hebben haar leven gered. Bij ons helaas ook een 

gevalletje batterij van de rookmelder leeg en nog geen 

nieuwe gekocht’’, vertelt Marjan. Toen Marissa haar slaap

kamerdeur opende kwam er veel rook naar binnen. Doordat 

de ramen in huis open stonden was binnen enkele minuten 

de brand naar boven gezogen. Marissa belde direct 112. op 

hun advies is ze uit haar dakraam geklommen. Het dak was 

intussen al zo heet dat ze daar brandwonden heeft opgelopen. 

een timmerman die aan de overkant 

aan het werk was haalde Marissa 

met een ladder van het dak. Ze werd 

onder politiebegeleiding naar het 

brand wondencentrum in Rotterdam 

gebracht. Het huis werd door de 

brandweer als verloren beschouwd.

Marjan: “We zijn inmiddels vijf jaar verder en wonen in een 

nieuw huis. Marissa heeft littekens waar zij mee moet leren 

leven. We hebben na de verhuizing direct overal werkende 

rookmelders opgehangen. en die testen we regelmatig. De 

noodzaak hiervan is ons pijnlijk duidelijk geworden!’’

Katten redden 
leven Marissa

“ Bij ons ook  

een gevalletje batterij 

van de rookmelder  

leeg en nog geen  

nieuwe gekocht.”

Marjan en haar  
dochter Marissa

ZeLf BLUSSen? 
De meeste beginnende brandjes 

in huis kunt u blussen met water. 

Maar als er olie of vet brand, blus 

dan nooit met water. Want dan 

ontstaat een grote 

steekvlam. Dek een 

vlam in de pan af 

met een passende 

deksel.

Het beste is om brand te voorkomen. Omdat u brand niet 

helemaal kunt uitsluiten, is het daarnaast belangrijk dat 

u gewaarschuwd wordt bij brand, dat u weet hoe u brand 

kunt blussen. En op welke wijze u veilig kunt vluchten.

Wat doet u bij brand?
Zo oefent u uw
    vluchtroute:
1 Druk op de testknop van uw rookmelder

2 Sluit uw ogen (bij brand ziet u ook niets door de dikke rook)

3 Blijf rustig

4 Waarschuw huisgenoten

5 Loop rustig via een veilige route naar buiten

  Tip: bewaar uw sleutel altijd op een afgesproken vaste plaats 

bij de buitendeur, zodat u deze niet hoeft te zoeken.

6 Sluit steeds de deur achter u (dit houdt de giftige rook tegen)

7 Verzamel op de afgesproken plaats buiten

8 Bedenk hoe u hulpdiensten waarschuwt (112)

MAAk UW WonInG BRAnDVeILIG 
Zorg voor goede brandpreventiemiddelen in huis! U kunt deze bestellen via een website zonder 

winstoogmerk: www.brandwondenstichting.nl/webwinkel. In oktober en november 2015

ontvangt u korting op alle producten met de kortingscode kAnSoPBRAnD2015.

Voetbal
Als de brand groter is 

dan een voetbal, verlies 

dan geen tijd met een 

bluspoging. Vlucht!

Tip! 
Werkt uw rookmelder 
wel? Pak een bezem en 
gebruik de steel om de 
testknop in te drukken. 

Klinkt er geen piep? Dan 
is de melder of batterij 
aan vervanging toe.

RookMeLDeRTeAM 
STAAT VooR U kLAAR
kunt u zelf geen rookmelders  

plaatsen? Bel dan het Rook

melderteam van de Brandwonden 

Stichting. kijk voor meer informatie 

op www.brandwondenstichting.nl/

rookmelderteam 

Bel nu het Rookmelderteam

Laat kosteloos uw 
rookmelder plaatsen!

In ieder huis hoort een rookmelder. Het Rookmelderteam van de Nederlandse 

Brandwonden Stichting plaatst rookmelders als u dit zelf niet kunt. Ga naar 

www.brandwondenstichting.nl/rookmelderteam of bel direct voor een afspraak.

0251 275 590
© Persbureau Marofer
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SenIoRen LoPen BIJnA 
3x ZoVeeL kAnS Te  
oVeRLIJDen BIJ BRAnD

Help mee! Herken de  
  signalen van brandgevaar

  Was er eerder brand? 

Dit kan bijvoorbeeld een vlam in de pan zijn. of misschien 

heeft een pannenlap of theedoek vlam gevat.

  Ziet u brandplekken van sigaretten?
  Deze zijn dan te zien op bijvoorbeeld kleding, tapijt of bed

dengoed. Volle asbakken naast het bed wijzen ook op een 

brandgevaarlijke situatie.

  Zijn er tekenen van gevaarlijke kookgewoonten?
  Staat de kookpit nog aan? Vergeten? Is de waterkoker op het 

fornuis achtergelaten? of ligt de keukenrol te dicht bij? 

  Staat het huis heel erg vol?
  Te veel spullen in een woning blokkeren de vluchtweg. ook 

maken deze spullen de kans op brand groter doordat deze te 

dicht bij elektrische verwarming of een kachel staan en een 

brand zich snel verspreiden kan.

  Staan apparaten de hele tijd aan, ook ’s nachts?
  Blijft de elektrische deken aan ’s nachts? Staat het strijkijzer 

of de broodrooster nog aan? ook als men het huis verlaat? 

en de wasmachine? Dit vergroot de kans op brand.

Wilt u helpen de kans op brand te verkleinen bij uw ouders, oudere buurman of minder 

mobiele buurtbewoonster? Help ons mee bij hen brand en de heftige gevolgen te voor-

komen. Vaak zijn er verschillende signalen voordat het echt mis gaat. Denkt u aan:

Wist u dat… 
…brand kan ontstaan door een doek op een lampen-
kap of door poetsdoeken in een bak? Brand kan soms 
op onverwachte manieren ontstaan. Lees meer op 
www.verkleindekansopbrand.nl

Herkent u de situaties?  
Zorg dan zelf voor meer brandveiligheid in de  
woning. Kijk ook wat u verder kunt doen om hen  
te helpen brand te voorkomen. Lees praktische  
tips op www.verkleindekansopbrand.nl.
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deel v.e.

kachel

plaats in

Frankrijk

omwoners

rank

plechtige
gelofte

speelgoed

afwas

reeds

wijn-
maand

nummer

sprookjes-
�guur

sleutel 
hangt op een

deel v.e.
kostuum

verstand

ingenieur
(afk.)

zangstem

hondenras

Europees

gebergte

giraffe-
achtig dier

zwart
gesteente

slee

grootouder

eruitzien

rook bij
brand is

konijn

verschiet

Bijbelse
�guur

individua-
liteit

maan-
stand

duisternis

krent

kansspel

beschut-
ting

nette
vrouw
wreed

heerser

scheeps-
groet

de dato
(afk.)

gebogen
been

verwelkt

trekdier

Spaanse
uitroep

nikkel (afk.)

kamerjas

hoeveel-
heid

een deur

kan ik

bijwoord

vogel-
eigen-
schap

erfelijke

factor

Surinaams

gerecht

munt-
eenheid
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Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de vakjes hieronder.  

Deze letters vormen de oplossing.
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Zweedse puzzel
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Feit!

6 verkleindekansopbrand.nl   7 



First Alert ®

Protecting people since 1967

Win een Ipad Air, brandveiligheidspakket of een rondleiding bij 

de Brandweer of Brandwonden Stichting. Heeft u de oplossing 

van onderstaande puzzel gevonden? Geef uw oplossing vóór  

1 januari 2016 door via 0909-2027021 (80 ct. per minuut)  

of vul deze in op www.verkleindekansopbrand.nl/puzzelen.

WooRDZoekeR

Afzuigkap

Alert

Brandveilig

Buren

Defect

Doven

Draadloos

filter

koken

kookwekker

oefening

ongeluk

Repareren

Rookmelder

Testen

Uitzetten

Vuur

Verklein de kans op brand is een campagne van de nationale Brandpreventie

weken en wordt uitgevoerd door de Brandweer en de Brandwonden Stichting. 

De campagne wordt mede mogelijk gemaakt door: 

G R B R R B U R E N F

I E N E T T E Z T I U

L D E K A T R E L A A

I L R K T E S T E N F

E E E E N N E K O K Z

V M R W T R V U U R U

D K A K D C O L O R I

N O P O E F E N I N G

A O E O Z G A F A K K

R R R K N D O V E N A

B S O O L D A A R D P

onderstaande woorden zijn in  

alle richtingen in het diagram  

verborgen. De overgebleven 

letters vormen in de leesrichting 

gelezen de oplossing.
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Puzzel  mee en win!
WIn een

IPAD AIR
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