
Brandweer  10 

Maak een 

vluchtplan 

Heb je vragen? Contacteer uw 

Brandpreventieadviseur via 

 brandweerpost van uw gemeente 

 brandpreventieadviseurs@zone1.be 

 www.besafe.be 

Brandweer 
 Zoals op school en werk is het be-

langrijk om een evacuatieoefe-

ning te houden met alle ge-

zinsleden en huisgenoten. 

 Alleen door het vluchtplan te 

oefenen, weet je of het goed is 

opgesteld en of iedereen het 

kent. 

 Teken een vluchtplan. 

Oefen en bespreek met je        

kinderen het vluchtplan 

Zolang het 

nog kan! 



Vluchten bij brand Bepaal de optimale 

vluchtroutes 

 Branden eisen in België elk jaar tien-

tallen doden. 

Voldoende rookmelders en een 

vluchtplan zorgen ervoor dat jij en 

je gezin tijdig je woning kan verla-

ten. 

Je krijgt maar 3 minuten de 

tijd om veilig te zijn. 

Brand ontstaat vaak ‘s nachts.  

Door brand kunnen de vluchtwegen 

geblokkeerd zijn. 

Door de dikke en giftige rook ziet u 

niets meer en gaat ademen zeer 

moeizaam. 

Daarom moet u weten hoe u snel en 

veilig uit uw huis komt. 

Goede voorbereiding 

 Weten jij en je gezinsleden wat 

te doen als midden in de nacht een 

rookmelder afgaat? 

 Wie neemt de kinderen? 

 Steekt de sleutel op de deur of 

ligt  deze in de buurt? 

 Wie belt het hulpcentrum 112? 

 Heb ij een zaklamp in e sllapka-

mer want bij brand valt vaak de ele-

kriciteit uit? 

 Waar verzamelen jullie? 

 Bepaal voor elke kamer twee 

vluchtroutes. Dit is nodig als één 

van de twee routes geblokkeerd 

is. 

 Zorg dat de vluchtroutes vrij zijn 

en er geen obstakels rondslin-

gereb zoals boodschappen, speel-

goed, dozen,.. 

 Kijk na of de ramen en de deuren 

in de vluchtroute gemakkelijk 

opengaan. 

 Bepaal een vaste plaats waar de 

huissleutels ALTIJD liggen. 

 Spreek een ontmoetingsplaats af. 

 Sluit zoveel mogelijk de deuren en 

de ramen bij het verlaten van de 

woning 

 Gebruik nooit de lift 

VERDEEL DE TAKEN 

SPREEK DUIDELIJK AF 


