
Veiligheid in huis:  
brandpreventie 

Algemeen  

In geval van brand: telefoonnummer 
brandweer bij de hand, sluit direct 

deuren en ramen. Bedenk hoe u het 
huis snel kunt verlaten indien nodig. 

Houd de vluchtweg vrij van 
obstakels. 

Rookmelders: minstens op elke verdieping een rookmelder 

plaatsen. 

Koolmonoxidemelder: bij een gasketel, open gasapparaat 

of bij een open haard koolmonoxidemelder aanbrengen. 
Koolmonoxide is reukloos en zéér giftig, elk jaar komen nog 
mensen hierdoor om het leven. 

Goed onderhoud van uw woning beperkt het risico van 
brand. Verouderde elektrische apparatuur en afdekken van 

verwarmingsradiatoren verhogen juist het risico op brand. 

Keuken 
• Vlam in de pan: een goed passend deksel erop en de 

vlammen doven. Ook een goede brandblusser kan 
brand snel doven 

• Filter afzuigkap: eens per 3 maanden schoonmaken 

Elektrische apparaten 
• Wasmachine en wasdroger: regelmatig filter 

schoonmaken, ééns per jaar ruimte onder en achter 
apparaten stofvrij maken. 

• Opladers, batterijen en accu’s: als opladen klaar is 
stekker eruit. Opladen op een veilige, onbrandbare 

plaats. 

Open haard of houtkachel 
• Gebruik schoon en droog hout. 

• Geen brandbaar materiaal dicht bij het vuur. 
• Laat de schoorsteen éénmaal per jaar vegen en 

controleren. 



 

 

Energiebesparing 

Het huis goed isoleren en energiebesparende maatregelen 
toepassen geeft meer comfort en lagere kosten. Zorg dat er 

voldoende geventileerd kan worden, sluit ventilatieroosters 
niet af. 

Isoleren 

• Indien mogelijk laat begane grondvloer, muren en dak 
isoleren, breng isolerend glas aan: levert allemaal lagere 

stookkosten op 
• In onverwarmde ruimtes: isoleer leidingen, beperk 

warmteverlies 

• Laat een hoog-rendement ketel plaatsen 

Zonne-energie 

• Indien mogelijk installeer zonnepanelen voor opwekken 
van elektriciteit 

• Een zonneboiler met zonnepanelen beperkt de kosten 

voor warm water en verwarming 

Elektronische thermostaat 

• Kan ingesteld worden om de temperatuur in huis op het 
juiste moment te regelen 

• Kan ook op afstand bediend worden met telefoon of 

tablet 

Energielabel en –advies 

• Als u het huis gaat verkopen dient u een energielabel 
aan te vragen 

• Energie prestatie advies: geeft aan wat in uw woning 
verbeterd kan worden op energiegebied, ook welke 
kosten en besparingen dit met zich mee brengt 
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Van de vetgedrukte veiligheidsmiddelen vind je hier wat 
voorbeelden.  

De woonadviseurs van Ouderen Samen kunnen je veel 
materialen laten zien, van drempelhulp tot automatische 

verlichting. 
De woonadviseurs komen bij je aan huis om je een 
persoonlijk advies op maat geven, afhankelijk van je vragen. 

Zo’n woonadvies is gratis en kun je aanvragen via 
info@ouderensamen.nl 

Op onze website kun je nog meer informatie vinden over 
wat Ouderen Samen voor je kan betekenen. B.v. 
Ouderenadvies, Cliëntondersteuning, bezoek Weduwen en 

Weduwnaars. 

www.ouderensamen.nl 

        Blusdeken 

Blusdekens zijn uitstekend 
geschikt voor het blussen van 

een brandje ter grootte van 
ongeveer een voetbal of voor het 

doven van de vlammen als de 
kleding van iemand vlam heeft 

gevat.  
Een blusdeken is niet 
geschikt voor het blussen van 

een vlam in de pan. 

Let op: 

Gebruik nooit water voor het blussen van brandende olie of 
vet (vlam in de pan) of als de brand veroorzaakt is door een 
elektrisch apparaat. Gebruik dan een brandblusser of leg 

een passend deksel op de pan.  

Beginnende brand 

Een beginnende brand in je woning kun je vaak zelf blussen. 
Doe dit alleen als je zonder gevaar kunt wegkomen. 
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  << Koolmonoxidemelder  

 

 

 

 

        Rookmelder >> 

 

 

 

 

 

 

 

<< Brandblusser 


