
 
Vuur en Brand preventie controle lijst 
De meeste brandwonden worden thuis opgelopen. Met deze controlelijst kunt u 
beoordelen of u voldoende maatregelen neemt en hebt genomen om brand en 
brandwonden te voorkomen.  

Keuken 

• Vermijdt het dragen van wijde kleren en lange mouwen bij het koken 
• Weet wat te doen indien u in brand staat:    Liggen, Rollen en Koelen 
• Zorg voor goede verlichting in de keuken 
• Plaats potten en pannen met de handvaten naar binnen 
• Gebruik ovenwanten 
• Blijf bij het eten als u aan het koken bent 
• Zorg dat u een grote klep of een blusdeken bij de hand heeft om vuur te doven 

Elektrische apparaten 

• Droog je handen af voordat je elektrische apparaten gebruikt 
• Gebruik elektrische apparaten op droge oppervlakte en buiten bereik van water 
• Haal de stekker uit apparaten die u niet gebruikt 
• Controleer de staat van stekkers en snoeren 
• Gebruik verlengsnoeren enkel voor tijdelijk gebruik 

Roken 

• Let op brandgevaar bij roken 
• Rook niet als u in bed ligt, moe bent, ziek bent of medicijnen gebruikt waardoor 

uw concentratie afneemt 
• Gebruik grote asbakken en plaats deze op een brandvrije tafel 
• Gebruik rook detectoren in ruimtes waar vaak gerookt wordt 
• Leeg asbakken enkel als u zeker weet dat alle peuken uit zijn 
• Leeg asbakken regelmatig en in metalen emmers 
• Rook niet in de auto 

Huishouden 

• Houdt vluchtroutes in uw woning vrij 
• Plaats aanstekers en lucifers buiten bereik van kinderen 
• Sla makkelijk ontvlambare stoffen zoals thinner e.d. op, op een veilige locatie 

Nood procedures 

• Noteer telefoonnummers van alarmdiensten en doktoren dicht bij uw telefoon 
• Zorg voor een noodvluchtplan en oefen deze met alle bewoners van uw huis 
• Spreek af waar u elkaar buiten opwacht zodat u zeker weet dat iedereen uit het 

huis is 
• Zorg voor alternatieve vluchtroutes als de hoofdvluchtroute geblokkeerd is 

 

 



Het melden van een brand 

• Geef je naam en telefoonnummer 
• Geef je adres en de locatie op 
• Meldt de aard van het probleem, dat er brand is, hoeveel personen er aanwezig 

zijn, etc.. 

Rook en gas detectoren 

• Installeer rook en gas detectoren 
• Op iedere verdieping van uw huis 
• Ook op het plafond net buiten slaapkamers 
• In ruimtes die dikwijls worden gebruikt door rokers 
• Niet boven een warmtebron of bij een ventilatieopening 
• Test de batterijen iedere maand 
• Vervang de batterijen ieder jaar 

Bescherm de personen waar je van houdt! 

Deel deze informatie met vrienden en familie! 

 


