Blusdeken in de keuken!

Eerste hulp bij brandwonden

Bij een klein beginnend brandje kan een blusdeken een
uitkomst zijn. Een blusdeken is bedoeld om over de (kleine)
brandhaard te leggen.

1 Koel de wond +/- 10 minuten met, bij voorkeur, lauw
zachtstromend leidingwater.

De blusdeken zorgt ervoor dat er
geen zuurstof meer bij het vuur komt,
waardoor het vuur dooft. De deken
kan bovendien helpen om iemand te
doven die in brand staat. Blusdekens
zijn het meest aangewezen blusmiddel
voor in huis. Blusdekens kosten,
afhankelijk van de grootte, tussen
de € 10 en € 50. U kunt ze kopen
bij de bouwmarkt of bestellen via:
www.brandwondenstichting.nl

2 Voorkom onderkoeling… Koel alleen de wond!
3V
 erwijder alleen de kleding die niet aan de wond kleeft.
4W
 aarschuw een arts bij blaren, een aangetaste huid of
elektrische en chemische verbrandingen.
5 Smeer niets op een brandwond.
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6 Bedek de wond met steriel verband of een schone doek.
7G
 eef het slachtoffer geen eten of drinken.
8V
 ervoer het slachtoffer, indien mogelijk, zittend.

Vragen?
onthoud: blusdekens zijn alleen geschikt voor kleine beginnende
brandjes (vlam in de pan, prullenbakbrand, een kerststukje dat
in brand staat, etcetera). Als de vlammen enige omvang hebben
geldt er maar één motto: wegwezen!

Blusdeken bestellen?
www.brandwondenstichting.nl
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Rookmelders,
blusdekens
en vluchtplan
voor elke woning

20 woningbranden per dag…
Wees voorbereid!

Is een rookmelder moeilijk te installeren?

Elke dag breekt er in zo’n 20 woningen in Nederland brand uit. Dat zijn ongeveer 7.000 woningbranden per

Eén of meerdere rookmelders?

jaar! Daarbij vallen gemiddeld 40 doden en raken 700 mensen ernstig gewond. De snelheid van een brand

Bij kleine woningen met één bouwlaag (bungalow, flat) is één
rookmelder meestal voldoende. De beste plaats is aan het plafond
in de gang of hal waar de meeste kamers op uitkomen. Zorg
ervoor dat u het geluid van de rookmelder in iedere slaapkamer
kunt horen. Dus… eerst even testen! Bij woningen met meerdere
woonlagen doet u er verstandig aan op iedere verdieping minimaal één rookmelder te plaatsen.

verrast mensen: in minder dan 5 minuten kan een beginnend brandje zich uitbreiden tot een uitslaande brand
met verduisterende en giftige rook, die bewoners binnen 3 minuten kan verstikken. Elke seconde telt dan.
Rookmelders, een blusdeken en een goed vluchtplan maken het verschil tussen leven en dood.

Rookmelders redden levens!
Onderzoek wijst uit dat u 100% meer kans hebt om een woning
brand te overleven, wanneer u werkende rookmelders hebt!
Rookmelders waarschuwen u bij brand, ook wanneer u slaapt.
Zo wint u waardevolle tijd om te kunnen ontsnappen bij brand.

Een rookmelder installeren is heel makkelijk. U plaatst de batterij
in de houder (indien nodig) en monteert de rookmelder aan het
plafond. Hiervoor kunt u een schroevendraaier of dubbelzijdig tape
gebruiken. Sommige rookmelders zijn voorzien van plakstrips.

Waar koop ik rookmelders?

direct thuisgestuurd en ontvangt dan ook een goede handleiding
waar u de rookmelders moet ophangen.

Batterijen vervangen
Veel rookmelders werken op een batterij. Die gaat een keer leeg.
Alleen is het gissen wanneer. Controleer daarom regelmatig of uw
rookmelder het doet. Druk op de alarmknop die op de rookmelder zit. Als u geen alarm hoort, is het tijd de batterij
te vervangen. De meeste rookmelders geven
overigens een signaal (klein piepje) af,
wanneer de batterij bijna leeg is. Dus
als u een regelmatig piepje
hoort, dat u niet 1-2-3 kunt
thuisbrengen, dan is het
tijd om uw rookmelder
batterij te vervangen.

Rookmelders kunt u kopen in doe-het-zelfzaken of
bouwmarkten. De prijs varieert van € 5 tot € 20. Er zijn ook
combimelders. Deze detecteren niet alleen rook maar ook koolmonoxide (CO). Deze zijn een stuk duurder; ongeveer € 50. U
kunt ook naar de site van de Brandwonden Stichting gaan en ze
daar bestellen: www.brandwondenstichting.nl. U krijgt ze dan

Rookmelders schoonmaken
Vuil of stof belemmeren de werking van de rookmelder. Haal
daarom regelmatig de stofzuiger even langs de rookmelder.
Of neem ‘m af met een vochtige doek.

Waar moet ik op letten bij de aankoop?
Let er bij de aanschaf op of de melder is voorzien van het
‘Goedgekeurd Keurmerkinstituut’-logo en of de r ookmelder
minimaal 5 jaar garantie heeft. Het keurmerk houdt in dat de
rookmelder voldoet aan de noodzakelijke kwaliteitseisen ten
aanzien van productinformatie, onderhoud, duurzaamheid en
milieuaspecten.

Rokers en rookmelders
Mensen die roken denken vaak dat rookmelders afgaan door
sigarettenrook. Dat is niet waar. Rookmelders gaan niet zo maar
af als u een sigaret rookt. Daarnaast zijn de gang, de hal, de
zolder of de overloop vaak de meest aangewezen plekken voor
rookmelders… juist plekken waar over het algemeen niet gerookt
wordt.

Hoe werken rookmelders?
Rookmelders zenden een lichtbundeltje uit in hun behuizing. Als
er rook in het lichtbundeltje komt, wordt het licht verstrooid. Dat
wordt waargenomen door een lichtgevoelige cel. De rookmelder
geeft dan direct een luid piepend alarm af.

Tip: hang een rookmelder direct na aankoop op,
anders wil hij nog wel eens in de kast belanden.

Rookmelder bestellen?
www.brandwondenstichting.nl

Vlucht via een vluchtplan!
Als u ontdekt dat er brand in huis is en uw rookmelder gaat af,
is het van levensbelang dat u exact weet hoe u kunt vluchten.
Het is dus belangrijk om stil te staan bij wat u moet doen in
geval van brand. Maak hier afspraken over met uw huisgenoten.
We noemen die afspraken een ‘vluchtplan’.

Vluchtplan oefenen
Het is belangrijk om zo’n vluchtplan ook te oefenen. De meeste
mensen realiseren zich niet dat brand meestal gepaard gaat met
enorme rookontwikkeling. Het gevolg: u ziet geen hand voor
ogen. U moet vaak op de tast uw woning verlaten. Het is daarom
belangrijk om zo’n vluchtplan gewoon te oefenen. Desnoods met
uw ogen dicht.

Maak nu een vluchtplan
•
•
•
•
•

Spreek de snelste en veiligste vluchtroute met elkaar af.
Bedenk een tweede route voor het geval de eerste geblokkeerd is.
Spreek van tevoren af wie welke huisgenoten in veiligheid brengt.
Spreek af wie de huisdieren in veiligheid brengt.
Zorg dat u gemakkelijk en snel bij de sleutel van de voor- en
achterdeur kunt.
• Bepaal een ontmoetingsplaats buiten, waar u elkaar treft.
• Oefen de vluchtroute met uw huisgenoten.
• Zorg dat de vluchtroutes vrij zijn van materialen zoals fietsen,
vuilniszakken, flessen, kratjes, etc.

