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Sgt-Majoor August De Koster

Alarmering 112

112
• Wie bent u?
• Waar is het (adres)?
• Waar/wat brandt er
(kelder,keuken,…enz.)?
• Zijn er slachtoffers, en zo ja,
hoeveel?
• Zijn er nog personen in het
gebouw, en indien ja, “waar”

Lokalisatie
De noodcentrales kunnen je dankzij deze app makkelijker terugvinden. De app stuurt je positie naar de
noodcentrale zodra je belt en stuurt daarna elke 30 seconden een update van je positie. De app kan zo een kostbare
tijdswinst opleveren. Heb je de noodcentrales gebeld en reageer je daarna niet meer, laten de noodcentrales je
smartphone rinkelen zodat de hulpdiensten je makkelijker kunnen terugvinden en helpen.
Chatfunctie
Doven, slechthorenden en mensen met een spraakstoornis kunnen eenvoudig in de app aangeven dat zij niet
kunnen telefoneren. Zij kunnen dan via berichten met de noodcentrale communiceren.

Extra informatie
De registratie in de app brengt, behalve bovenstaande toepassingen, nog een aantal voordelen met zich mee. Je kan
bepaalde medische info doorgeven, zoals hartproblemen, allergieën (aan medicatie), epilepsie, diabetes… De
operator heeft deze informatie nog voordat je iets gezegd hebt en kan dit doorgeven aan de hulpdiensten die ter
plaatse komen.
Opgelet: de app 112 BE werkt enkel in België.
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Enkele cijfers
Prognose tegen 2030
50 % branddoden ouder dan 65 jaar
Het aantal branddoden bij personen ouder dan 65 jaar,
zal evenredig stijgen met de vergrijzing.

Rookmelders
 Jaarlijks zijn er in België 20000 branden waarvan een

60-tal met dodelijke afloop.
 Niet alleen hitte maakt slachtoffers maar vooral rook

is dodelijk en zeker bij nacht.
 Investeer daarom in een goede rookmelder.
 Zo gaat u met een gerust hart slapen !!
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Waarom ??
 Sinds 1 januari 2013 verplicht in sociale huurwoningen.
 In nieuwbouwwoningen en renovaties reeds verplicht.
 Private huurwoningen gebouwd vanaf 1945 tegen

1/1/2019.
 Decreet is uitsluitend van toepassing in Vlaanderen
 4 keer meer kans om een brand te overleven

Soorten
 Ioniserende (verkoop is verboden sinds 01/11/2010)
 Thermische ( reageren op warmteverschil)
 Optische (reageren op rook)

Optische rookmelder
 Zoek op de verpakking naar de “CE”- markering

en de norm “EN14604”
Dit model voldoet aan de technische bepalingen
waaraan een woningrookmelder
wettelijk moet voldoen
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Optische rookmelder
 Om een goede werking van een rookmelder te controleren

is het belangrijk dat het toestel over een testknop beschikt.
 Door kort op de testknop te drukken

gaat er gedurende enkele seconden
een alarm af en weet u dat het toestel
werkt.
 Elke eerste donderdag van de maand test.

Optische rookmelder
 Bepaalde rookmelders zijn voorzien van een niet

vervangbare die 10 jaar meegaat, zo een toestel kost iets
meer, maar je bent 10 jaar gerust.
 Toestellen met vervangbare batterijen

geven een signaal als de batterijen bijna
leeg zijn. Heb dan de gepaste reflex om
de batterijen te vervangen.

Waar te plaatsen !
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Waar te plaatsen !
 Rook, warmte en verbrandingsproducten stijgen naar

het plafond en verspreiden zich horizontaal
 Bij installatie op het plafond moet de melder minstens

30 cm van de zijmuur geplaatst
worden.

Wat te doen bij alarm






Reageer onmiddellijk, blijf kalm en panikeer niet.
Waarschuw de huisgenoten bij rook, vlammen, geur.
Bel noodnummer 112
Vermeld het adres, geef informatie
Verlaat onmiddellijk de woning en help andere
bewoners
 Houd bij rook je hoofd onder de rooklaag

Wat te doen bij alarm
 Kruip desnoods op de grond.
 Open nooit een deur waarvan het blad warm of de

klink heet is.
 Ga naar de afgesproken verzamelplaats.
 Informeer de hulpdiensten bij aankomst.
 Als je niet meer kunt vluchten, sluit de kamerdeur, dek

de kieren af en trek de aandacht van de hulpdiensten.
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!!!

Rookmelder
 Een rookmelder maakt je tijdig wakker, maar zorg

daarna dat je daarna ook tijdig en vlot evacueert uit je
gebouw
 Maak een evacuatieplan van je eigen huis !
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Vluchtplan
 Bij brand zijn niet de vlammen,maar wel de rook het grootste

gevaar.
 Geen zichtbaarheid, giftig, waardoor de lucht na ongeveer 3

minuten onleefbaar is.
 Om binnen deze tijd buiten te geraken, is het belangrijk om een

vluchtplan op te stellen en het van tevoren te oefenen.
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vluchtplan

 Een goed vluchtplan begint bij een goede voorbereiding.
 Daarbij horen doordachte vluchtroutes, een optimale
taakverdeling en een plan op papier.
 Vb: bepaal vluchtroutes, zorg dat vluchtroutes vrij zijn van
obstakels, kijk na of ramen en deuren makkelijk opengaan,
spreek een ontmoetingsplaats af.

vluchtplan
 Voorzie in elke kamer een zaklamp.
 Voorzie huissleutels in de buurt van voor- en de achterdeur zodat






u die altijd blindelings kunt terug vinden. Zorg er wel voor dat ze
buiten het zicht van mogelijke inbrekers liggen.
Iemand die voor de (klein)kinderen zorgt.
Iemand die brandweer belt (112).
Sluit zoveel mogelijk deuren op de weg naar buiten.
Gebruik geen lift.
Electrische rolluiken niet meer gaan werken.

vluchtplan

 Teken de vluchtroutes uit.
 Schrijf de afspraken neer.
 Hang papier op een centrale plaats zodat iedereen het

regelmatig kan bekijken. (vb op de koelkast)
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vluchtplan
 Nu alles op papier staat :
 Regelmatig oefenen met alle huisgenoten

 Bijwerken indien nodig

Huisnummer
 Uw huisnummer kan uw leven redden !!!
 Hulpdiensten verliezen onnodig kostbare tijd om het

juiste huisnummer te vinden, door ontbrekende
huisnummer of slecht zichtbare huisnummer
 Huisnummers zijn soms te klein en zijn niet leesbaar
van op de rijweg
 Voor uw eigen veiligheid raden wij u aan ervoor te
zorgen dat het huisnummer duidelijk zichtbaar is van
op de openbare weg

9

26-2-2018

Waar te hangen
 Een apart huisnummer moet zichtbaar aangebracht

worden naast elke deur of andere uitgang naar de
openbare weg.
 Gebouwen bestemd voor administratief, commercieel
en industrieel gebruik moeten worden voorzien van
een huisnummer
 Wanneer een gebouw niet langs de openbare weg
gelegen is, dient aan de hoofdingang van het terrein
waarop het gebouw is opgericht, een duidelijk
zichtbaar huisnummer te worden aangebracht

De Stille moordenaar

Co
 Elk jaar sterven ongeveer 30 mensen in ons land

 1500 mensen worden opgenomen in het ziekenhuis
 Sommigen hebben blijvende letsels
 Is kleurloos, reukloos, smaakloos en niet-irriterend gas

dat vrijkomt bij onvolledige verbranding van hout,
kolen, gas en mazout, enz.
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Risicofactoren
 Zijn verwarmingstoestellen en waterverwarmers die :
➢ Niet aangesloten zijn op een schoorsteen

➢ Een vuil of beschadigd toestel
➢ Een schoorsteen die slecht trekt
➢ Slecht geregeld, slecht geïnstalleerd en slecht

onderhouden
➢ Een te kleine ruimte met onvoldoende verluchting

Voorbeelden

Verwarmingstoestellen, boilers
 Verwarmingselementen installeren is geen

amateurswerk
 Grondige technische kennis is nodig
 Richt u tot een vakman
 Laat het toestel één keer per jaar onderhouden
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Voorbeelden

Ventilatieroosters
 Voor een goede werking van de verwarmingstoestellen

en de toestellen voor de productie van warm water
 Moet men een ventilatierooster plaatsen van

minimum 150cm2 (15cm op 10cm) aan de onderkant
van de deur.
 En een verluchtingsrooster bovenaan in muur.

voorbeeld
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Symptomen
 Hoofdpijn, misselijkheid en onverklaarbare

vermoeidheid
 Braken, duizeligheid, bewustzijnsverlies met de dood

tot gevolg

Herkennen
Omgevingsfactoren:
✓ Damp op de ruiten
✓ Zwarte aanslag op het
verwarmingstoestel
✓ Vlam verwarmingstoestel

Bij problemen
 Open de deuren en vensters om te verluchten
 Zet het toestel uit (indien mogelijk)
 Breng het slachtoffer uit de kamer
 Bel het nummer 112

Beter voorkomen dan genezen
 Co-melder installeren

 Voldoende verluchting
 Installatie door erkende vakman
 Onderhoud
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Risico’s
 Elektrocutie
 Verbranding
 Verwondingen
 Ontbranding

Safety’s
 Gebruik enkel het toestel waarvoor het geschikt is
 Lees steeds de gebruiksaanwijzing
 Voer nooit zelf herstellingen uit

 Laat toestellen nooit alleen bij kinderen
 Schakel het toestel uit bij niet gebruik
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Safety’s
 Laat de frituur nooit onbeheerd achter.
 Bij ontbranding : nooit blussen met water
 Houd kinderen uit de buurt (verbranding)

Frituurbrand
 Hoe het niet moet !!!

 Temperatuur vet boven 220°C
 Water kookt bij 100°C
 1 liter water maakt 1700 liter stoom
 Stoom neemt vet en oliedeeltjes mee
 Vorming van een vuurbal

15

26-2-2018

Frituurbrand
 Hoe het wel moet !!!
 Verwittig de hulpdiensten
 Gebruik een branddeken
 Bescherm uw eigen lichaam

 Leg het branddeken rustig op de frietketel
 Schakel de energievoorziening uit
 Het doek laten liggen (niet kijken). De hete olie krijgt terug O2 en

ontvlamt terug

Risico’s
 Verbranding
 Ontbranding
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Safety’s
 Laat een kookpot nooit onbeheerd achter
 Zorg voor een stabiele ondergrond
 Opgelet voor kinderen
 Leg nooit brandbare materialen op een vuur
 Reinig of vervang regelmatig de filter van de

dampkap
 Eveneens opletten voor kookpotten op tafel. (vb

steelpannen )

Risico’s
 Elektrocutie
 Verdrinking
 Brandwonden

 CO-intoxicatie
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Safety’s
 Elektriciteit:
 stopcontacten moeten op voldoende afstand geplaatst

worden van bad of douche en moeten steeds geaard zijn;
 de verlichting van de badkamer moet voldoende veilig

zijn en voorzien van een keurmerk;
 vermijd elk mogelijkheid voor contact met een

elektrisch toestel bij gebruik van douche

Safety’s
 Verwarming:

 voorzie bij waterverwarmers, indien met gas, voldoende

afvoer van de gassen en ventilatie;
 gebruik geen bijverwarmingstoestellen met gas,

petroleum;
 indien bijverwarmingstoestellen elektrisch zijn, mogen

ze geen naakte weerstanden bevatten;
 droog nooit handdoeken kortbij of op

verwarmingstoestellen;
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Risico’s
 Brandgevaar
 Ontploffingsgevaar

Safety’s
 Sluit verluchtingen nooit af
 Laat ruimte rond de ketel
 Zorg voor regelmatig onderhoud
 Bij defecten, vraag een technieker
 Gebruik het lokaal niet als stockruimte
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Risico’s
 Electrocutie
 Oververhitting
 Ontbranding

•Gebruik verlengsnoeren en stekkerdozen correct

Geef de keuken- en
huishoudtoestellen een grondig
onderhoud

Elektriciteit
Onvoorzichtig gebruik van elektrische apparaten kan tot brand leiden.
Bijna alle elektrische apparaten worden warm bij gebruik. Wanneer die warmte
niet goed weg kan, is er brandgevaar.
Maar door een paar tips te volgen kan je jezelf heel wat ellende besparen.

Laat de TV niet op standby
staan als niemand kijkt

Schakel de stroomvoorziening uit bij brand met elektrisch toestel

Let op met brandbare materialen en halogeenverlichting
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Elektriciteit
•Let op met elektrische dekens
Gebruik je graag een elektrisch deken in de winter, niets mis mee. Maar als zo’n deken de hele zomer
in een kast heeft gelegen, kan de bedrading beschadigd zijn, waardoor kortsluiting kan ontstaan.
Vouw een elektrische deken voor gebruik altijd helemaal uit en volg de gebruiksaanwijzing.

Safety’s
 Sluit elektrische toestellen aan op een geaard

stopcontact
 Beperk het aantal toestellen dat je aansluit op een

verlengsnoer of verdeelstekker
 Vermijd elk contact met water
 Houd stopcontacten, verlengsnoeren en

verdeelstekkers buiten het bereik van kinderen
 Verlengkabels op rol dient men helemaal af te rollen.
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Blusdeken
 Onmisbaar in elke keuken
 Te kopen in de meeste doe-het-zelf zaken
 Moet voldoen aan norm EN 1869 (op verpakking)

Blusdeken
 Plaats het blusdeken altijd binnen handbereik en bij

voorkeur in de keuken
 Belangrijk is dat je leert omgaan met een blusdeken
 Oefen met een dweil of handdoek.
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Voorbereiding
 Zorg voor een stevige stabiele vlakke ondergrond en








niet kan omver gelopen worden door spelende
kinderen
Zet de BBQ op een windvrije plaats en uit de buurt van
tenten, bomen, struiken, tuinmeubels en … mensen
Begin met een propere BBQ
Er is slechts één verantwoordelijke voor het BBQ “de
barbecue master”
Wie bakt is “BOB”
Rol de verlengkabel (elektrische BBQ) volledig af

Voorbereiding
 Laat kinderen en huisdieren niet in de buurt van de BBQ

spelen
 Draag geen licht ontvlambare kledij (vb: Nylon) draag een

BBQ schort en handschoenen (niet in zwembroek)
 Geen alcoholhoudende dranken in de buurt van de BBQ
 Hou blusmiddelen bij de hand
 Verplaats nooit een warme BBQ
 Laat uw gasten zo weinig mogelijk in de buurt van de BBQ

komen.

Veilige aanmaaktips
 Gebruik bij voorkeur aanmaakblokjes of speciale






aanmaakvloeistof, maar NOOIT benzine, methanol,
petroleum of spiritus (steekvlam)
Bij gebruik van aanmaakblokjes steek je deze aan met
een lange lucifer
Steek de BBQ op tijd aan
Blaas niet in het vuur maar gebruik blaasbalg of waaier
Hoe blusmiddelen klaar
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Veilig opruimen
 Houtskool blijft urenlang nagloeien, gebruik eventueel

zand of water om volledig te doven
 Verplaats nooit een warme BBQ
 Hou kinderen en huisdieren ook nu nog uit de buurt

 Ruim de as op, als de BBQ volledig is afgekoeld
 Bij BBQ op gas, draai de gaskraan dicht en zet de

thermostaat uit
 Bij elektrische BBQ haal de stekker uit het stopcontact
 Maar rooster proper

EHBBQ
 Eerst water de rest komt later!!!
 Koel de wonde(n) minimum 20 minuten bij voorkeur

met lauw zacht stromend leidingwater
 Indien geen stromend water gebruik dan natte doeken
 Zelfs slootwater is beter dan niets doen (wel

vermelden)
 Niet hollen, maar rollen!!!

 Vlammen kunnen worden gedoofd door rollen,

slachtoffer niet laten lopen

EHBBQ
 Vlammen kunnen ook gedoofd worden d.m.v. water,

blusdeken, snelblusser
 Verwijder alleen kledij die niet aan de wonde kleeft

 Verwittig hulpdiensten (112)
 Smeer niets op de brandwonden, gebruik alleen water
 Geef slachtoffer geen eten of drinken
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EHBBQ
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