Brandveiligheidskrant

Brandweerpreventiebureau District Weert

Brand? Dat overkomt mij niet!
Voor u ligt de brandveiligheidskrant van het brandweerpreventiebureau district Weert. Het
brandweerpreventiebureau district Weert is een samenwerkingsverband tussen de brandweerkorpsen van de gemeente Heythuysen, Hunsel, Nederweert, Roggel en Neer, Thorn en Weert.
Deze krant is weergegeven in de nieuwe huisstijl en wordt huis-aan-huis bezorgd in het verzorgingsgebied van het brandweerpreventiebureau district Weert.

En als het dan toch
misgaat bel 112

niet aan om er zelf mee te worden
geconfronteerd. Toch bestaat deze
Met deze brandveiligheidskrant kans altijd en is het goed dat de
willen wij uw aandacht vestigen op meeste mensen tegen brand zijn
nog meer brandveiligheid in en om verzekerd. In veel gevallen is brand
uw huis. Het doel van deze krant is u te voorkomen of kan de schade bebewuster te maken als het gaat om perkt blijven. Vaak is onwetendheid,
brandveiligheid. U staat er waar- onvoorzichtigheid of ondeskundigschijnlijk niet bij stil, maar jaarlijks heid de oorzaak van brand of ongerukt de brandweer in Nederland vallen bij brand.
152.700 maal uit voor een brand of
ongeval. Toch denken veel mensen Meer informatie
nog steeds dat brand alleen ande- Op de website van Consument en
ren overkomt! Wij denken er liever Veiligheid, www.veiligheid.nl, kunt

u meer informatie vinden en kunt u
zelf uw veiligheidskennis testen.

Vragen!
Mocht u naar aanleiding van de
artikelen in deze krant nog vragen
hebben, neem dan tijdens kantooruren gerust contact met ons op via
telefoonnummer 0495-532155. Wij
staan u graag te woord.
Namens het brandweerpreventiebureau district Weert.
Jack Thiessen

Waxinelichtje stort vrouw in dubbele pech
Een uitslaande brand heeft
onlangs in de woning van een
73-jarige vrouw in de as gelegd.
De vrouw had een waxinelichtje
naast haar bed laten branden en was
in slaap gevallen. Haar beddengoed

vatte vlam, maar de vrouw was op
tijd wakker om erger te voorkomen.
Ze gooide het beddengoed uit het
raam, maar dat viel op haar auto
die vervolgens vlam vatte.
De kordate vrouw probeerde vervolgens met een brandblusser haar

auto te redden, maar kwam hierbij
zo ongelukkig ten val, dat ze door
een buurman naar een huisartsenpost moest worden vervoerd.
In de tussentijd brandde haar woning volledig af.

Win tijd met
rookmelders!

Woningbranden

Een brand die ‘s nachts ontstaat krijgt vaak de kans om zich ﬂink uit
te breiden. De meeste mensen slapen immers gedurende de nachtelijke uren. Een ongelukkig vonkje heeft soms maar enkele minuten
nodig om uit te groeien tot een ﬂinke brand met grote rookontwik- Jaarlijks vallen in Nederland doden en gewonden bij brand.
keling!
Meer dan de helft van deze doden en gewonden vallen bij woningbranden. Gemiddeld iedere week 1 dode en meer dan 10
Het is niet uitgesloten dat u door de Wanneer één rookmelder (bijvoor- gewonden.
brandlucht wordt gewekt, beeld op de benedenverdieping) rook
maar daarvan bent u signaleert, gaat of gaan tegelijkertijd Waardoor ontstaan nu deze wolang niet zeker. Bij de andere rookmelder(s) af. Die an- ningbranden met vaak fatale gede meeste bran- dere rookmelders zijn bijvoorbeeld volgen? Onderzoek, uitgevoerd
den komt het geplaatst op de gang of overloop nabij door het Nederlands Instituut voor
reukloze, maar uw slaapkamer of op zolder.
Brandweer en Rampenbestrijding
zeer giftige gas
(Nibra), geeft de volgende oorzaken
koolmonoxide Typen rookmelders
van woningbranden aan:
vrij. Een ﬂink Een rookmelder is een apparaat die • 11 % ‘gebouw gerelateerd’:
aantal branden rook waarneemt en omzet in een
dit zijn branden die ontstaan
produceert boven- geluidssignaal. In de handel is de opdoor falende constructie, klussen,
dien ook andere tische rookmelder: het woord ‘optisch’
schoorsteenbrand of falende ingiftige stoffen. Branden heeft betrekking op de manier waarop
stallaties.
waarbij kunststoffen of met de rook door het apparaat wordt waar- • 15% ‘falende apparatuur’:
• 13% ‘onbekend’:
schuim gevulde meubelen en matras- genomen. Dit gebeurt met behulp van
dit zijn branden die ontstaan door
dit zijn branden waarbij men niet
sen zijn betrokken, staan hierom be- een lichtgevoelige cel. Bij normaal
defect geraakte of verkeerd gemeer heeft kunnen achterhalen
kend. Wanneer giftige stoffen vrijko- gebruik en onderhoud heeft dit type
bruik van apparatuur. De top vier
wat de oorzaak was.
men, is de kans groot dat u bedwelmd een levensduur van meer dan 10 jaar.
van deze apparaten is als volgt:
raakt. U bent dan kansloos om u zelf De melder kan zowel op een batterij
- op de eerste plaats de wasdroger. Uit deze gegevens kan worden geen uw gezinsleden in veiligheid te (9 Volt) als op het lichtnet werken. De
(De wasdroger veroorzaakt dus concludeerd dat wij als mens de
brengen. De feiten spreken boekdelen: batterij moet na gemiddeld 1 jaar worvan alle elektrische apparaten de meeste branden veroorzaken. We
niet de vlammenzee, maar de rook den vervangen.
meeste woningbranden.)
weten waarschijnlijk wel wat we
veroorzaakt de meeste slachtoffers bij
- op de tweede plaats de televisie moeten doen, maar zijn vaak onbrand!
Hoeveel rookmelders en waar?
- op de derde plaats de was- achtzaam en/of onvoorzichtig.
In alle woningen in Nederland waarmachines
U kunt in deze krant diverse zaken
Welke functie heeft een rookvoor na 1 januari 2003 een bouw- op de vierde plaats de vriezer/ over brandveiligheid lezen. Wij homelder?
vergunning is verleend, moeten alle
koelkast
pen dat deze verhalen en adviezen
Een rookmelder geeft een geluidssig- ruimten, waardoor men kan vluchten, • 61% ‘menselijk handelen’:
bijdragen tot meer bewustwording
naal af zodra die rook signa- zijn voorzien van rookmelders. Gebruik
dit zijn branden die ontstaan door en voorzichtigheid om branden in
leert. Voor u is het van bij voorkeur onderling verbindbare
menselijk handelen zoals koken, de toekomst te voorkomen.
het grootste belang rookmelders. Als er dan een melder
roken, onachtzaamheid enz.
om te worden afgaat, dan geven de andere melders
gewaarschuwd in ook alarm. Als we dit ook als richtlijn
het allervroegste aanhouden voor de bestaande woninstadium van de gen, dan dient u dus in alle ruimten,
brand.
waardoor kan worden gevlucht, een
Dit stelt u door- rookmelder te plaatsen.
gaans in de gele- Voor de meeste woningen geldt dat
genheid de brand te een rookmelder kan worden geplaatst
blussen of uw medebewo- op de gang boven en de gang beneners te alarmeren en samen den. Hang de melder op zoals in de
met hen te vluchten. Een rookmelder bijgevoegde gebruiksaanwijzing staat Door een brand zaterdagavond brandwonden naar het ziekenhuis
heeft dus eigenlijk een dubbele functie: beschreven.
in een woning zijn zeven mensen gebracht.
hij ‘signaleert’ de rook en ‘alarmeert’
gewond geraakt. Onder de gewondoor het geven van een geluidssignaal. Waar kunnen rookmelders
den zijn twee brandweerlieden. Ze De politie vermoedt dat de oorzaak
Van deze dubbelfunctie kan gebruik gekocht worden?
raakten gewond door rondvliegend van de brand “vlam in de pan” is.
worden gemaakt door twee of meer In de meeste doe-het-zelfzaken wor- glas. De vijf andere gewonden zijn De tweede en derde etage van het
rookmelders met elkaar te verbinden. den rookmelders te koop aangeboden. met ademhalingsproblemen en huizenblok brandden uit.

Zeven gewonden bij woningbrand

Heeft u al een
vluchtplan?
Alleen met het plaatsen van één of meer rookmelders bent u
er niet. Stel dat een rookmelder alarm geeft en er echt brand
in uw woning is. Heeft u met uw gezinsleden al eens gesproken over hoe u uw woning op zo’n moment het beste kunt verlaten? Wat als u niet meer naar beneden kunt vluchten? Hoe
moet u dan uw woning verlaten? Werkt uw telefoon ook als de
stroom in de woning is uitgevallen? Denk hier eens over na of
nog beter: maak samen met uw huisgenoten een vluchtplan.

Niet meteen naar beneden
springen!
Springen levert minimaal ernstige
verwondingen op. Wacht zolang
mogelijk op hulp voor een raam of
op het balkon en trek zoveel mogelijk aandacht.
Koppen tellen buiten de
woning
Op de verzamelplaats buiten de
woning kunt u zien of iedereen het
huis heeft kunnen verlaten. Vergeet
niet deze informatie aan de brandEen vluchtplan omvat een aantal af- weer door te geven!
spraken die u samen met uw huisgenoten maakt.
De sterkeren zorgen voor de
Aan de hand van dit plan bent u bij zwakkeren
brand beter in staat om samen met Spreek van tevoren af wie zorgt
uw huisgenoten veilig uit de bran- voor welke baby, kind, oudere of
dende woning te vluchten.
minder valide.

De belangrijkste punten
die zouden moeten worden besproken:

Ga nooit terug het brandende
huis in!
Doet u dat wel, dan brengt u uw
Hoe slaan we zo snel mogelijk eigen leven en dat van anderen in
alarm?
gevaar. Is nog iemand binnen, licht
Zorg dat minimaal één telefoon ook dan meteen de brandweer in. Doe
werkt als de stroom is uitgevallen. dit ook wanneer iedereen het huis
Hoe eerder de brandweer is gear- heeft verlaten, zodat de brandweer
riveerd, hoe beter.
geen overbodige zoekacties hoeft
te starten.
Bepaal een vluchtroute
Dit is de snelste en veiligste route Herhalen
om uw woning te verlaten. In het Bespreek het vluchtplan van tijd tot
algemeen geldt: vlucht bij voorkeur tijd met uw gezinsleden, zodat de
naar beneden. Zorg dat u de deur afspraken steeds vers in het geheunaar buiten snel kunt openen.
gen liggen. Met kinderen kunt u een
spelvorm bedenken, bijvoorbeeld in
Wijs een vluchtkamer aan
de vorm van een oefening, waarbij
Dit is bij voorkeur een kamer aan de de afspraken van het vluchtplan
straatzijde van het huis, een kamer dienen te worden uitgevoerd.
waar iedereen zich verzamelt wanneer de afgesproken vluchtroute Laat u niet verrassen: Weet
onbegaanbaar is.
wat u moet doen bij brand!

Koolmonoxide
Regelmatig staan in de kranten berichten over mensen die
zijn overleden als gevolg van koolmonoxidevergiftiging. Vaak
gevolg van niet goed functionerende verwarmingsapparatuur
of stooktoestellen. De rookgasafvoer en beluchting bleek in
vrijwel alle gevallen met dodelijke aﬂoop niet in orde.
Koolmonoxide is een uiterst gevaarlijke stof die vrijkomt zonder dat
men dit in de gaten heeft.
Koolmonoxide is:
• Giftig
• Reukloos
• Smaakloos
• Onzichtbaar
Jaarlijks onderhoud
Het is belangrijk om bijvoorbeeld
de verwarmingsinstallatie van een
(sta)caravan eenmaal per jaar te
laten controleren door een deskundige. Maar ook de stooktoestellen
in huis moeten jaarlijks worden onderhouden, afgesteld en gereinigd.
Dit geldt dus ook voor uw cv-installatie en eventueel aanwezige
(bad)geiser.

Ventilatie
Ook al werkt het toestel prima, zonder goede ventilatie kunt u toch last
krijgen van koolmonoxide. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige
verbranding. Hoe slechter de verbranding (minder zuurstof) des te
meer koolmonoxide. Zorg dus voor
voldoende ventilatie in de ruimte
van de toestellen.
Koolmonoxidemelder
De aanwezigheid van koolmonoxide
in huis is uitsluitend te detecteren
middels speciale koolmonoxidemelders (eventueel gecombineerd met
een rookmelder). Een andere indicator kan zijn dat u plotseling hoofdpijn krijgt nadat u in een ruimte
bent geweest waar is gestookt.

De vrijwillige brandweer,
een uitdaging voor u?
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Als een brandweerpieper afgaat, kan er van alles aan de hand
zijn. De brandweer rukt niet alleen uit bij brand. Ook bij stormschade, wateroverlast, rampen, (ernstige) verkeersongelukken
of bij mensen of dieren in nood, wordt de hulp van de brandweer ingeroepen. Dit geeft al aan dat u niet zomaar bij de
brandweer gaat. U moet voor elke situatie goed voorbereid
zijn en stevig in uw schoenen staan. Gelukkig werkt u samen
met collega’s in een hecht team dat 24 uur per dag klaar staat.
U komt niet zomaar bij de
brandweer
Hebt u een goede gezondheid en
bent u niet bang om uw handen
uit de mouwen te steken, dan is
werken bij de vrijwillige brandweer
misschien wel iets voor u. Het is wel
belangrijk dat u vooral overdag snel
beschikbaar kunt zijn.
Werken bij de brandweer is goed
te combineren met een betaalde
baan of werkzaamheden thuis omdat oefeningen en opleidingen in
de avonduren worden gehouden.
Wel is het natuurlijk belangrijk om
goede afspraken te maken over uw
inzet voor de brandweer met uw
eventuele partner en werkgever.
Gemiddeld kost werken bij de
brandweer de eerste twee jaar
zo’n twee avonden per week voor
oefeningen en opleidingen. Dat is
niet niks, maar aan het eind van
die periode bent u dan ook brandwacht 1e klasse. Hierna mag vrijwel
iedereen nog een jaar doorstuderen
voor hoofdbrandwacht. Naast de
oefeningen en de opleiding komen
er uiteraard nog de uitrukken bij en
zult u wat tijd moeten reserveren
voor thuisstudie. De opleidingen
worden volledig door de brandweer
betaald.
Vergoeding
De brandweer biedt een uurvergoeding die gebaseerd is op het salaris
van een beroepskracht voor opleidingen, oefeningen en uitrukken.
Daarnaast bent u volledig verzekerd
tijdens uitrukken en oefeningen. De
vergoedingen zijn echter voor de
mensen van vrijwillige brandweer
niet de belangrijkste motivatie. Zij
hebben gekozen voor de sfeer bin-

nen het team en het zich samen in
willen zetten voor de maatschappij
en de voldoening die dát geeft. De
vergoeding en de gezellige activiteiten van de personeelsvereniging
zijn natuurlijk leuk meegenomen.
Opleiding
Tijdens het eerste opleidingsjaar
leert u hoe u een brand moet blussen, hoe u moet werken met een
ademluchttoestel en leert u de basiskennis van EHBO en reanimatie.
De brandweer doet echter veel meer
dan alleen blussen. Daarom leert u
tijdens het tweede jaar hoe u moet
omgaan met redgereedschap en
hulpverleningsmiddelen. Zo leert u
op te treden bij verkeersongevallen,
brand en andere zaken waarvoor de
brandweer opgeroepen kan worden.
U leert gevaren te signaleren om
uzelf en anderen te beschermen.

Het uitrukken
Een korps kan uit een of meerdere
ploegen bestaan. Elke ploeg heeft
telkens een week dienst. In die week
rukt de ploeg bij alarm met het modernste materiaal uit naar de brand
of naar de hulpverlening. Indien
nodig wordt een volgende ploeg
opgeroepen die met het tweede
blusvoertuig nakomt of er wordt
om assistentie van een ander korps
gevraagd. Elke ploeg wordt geleid
door een bevelvoerder. Deze zit in
het blusvoertuig naast de chauffeur.
De bevelvoerder bepaalt hoe een
U verlegt uw grenzen op een veilige brand moet worden geblust. Bij een
en verantwoorde manier. In eventu- verkeersongeval wordt altijd nauw
ele vervolgstudies leert u in een be- samengewerkt met het ambulancepaalde module hoe u bijvoorbeeld- personeel en politie.
gevaarlijke stoffen meet.
Vrijwillige brandweer een
Oefenen
uitdaging voor u ?
Om de tijdens de opleiding ge- De vrijwillige brandweer is op zoek
leerde vaardigheden te trainen en naar nieuwe collega’s. Dit moet toch
om nog beter te kunnen presteren, een uitdaging zijn. Bent u die jonge
oefent de brandweer elke week. De (tussen 18 en 40 jaar) enthousiaste
oefeningen duren gemiddeld 2 uur. man of vrouw en die denkt ja, dat is
De brandweermensen gaan een wel wat voor mij, aarzel dan niet en
of twee maal per jaar realistisch neem contact op met de commanoefenen. In speciale oefencentra dant van de vrijwillige brandweer
wordt met echt vuur geoefend. Be- van uw gemeente.
velvoerders gaan zelfs in het buitenland (Engeland) oefenen. Veel Heeft u nog vragen over werken bij
aandacht wordt besteed aan het de brandweer, bel dan de commanoefenen met ademluchtapparatuur. dant van uw gemeente. Hij is tijdens
Elke brandweerman moet namelijk kantooruren bereikbaar via het tein rook kunnen werken.
lefoonnummer in de linkerkolom.

