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In totaal deden 300 persoonlijke 
leden mee aan deze enquête over 
brandveiligheid. De deelnemers zijn 

bijna allemaal ouder dan vijftig en de 
helft is 70-plus. Twee derde huurt van 
een woningcorporatie en de rest van een 
particuliere of commerciële verhuurder. 
Ook twee derde woont in een flat of 
etage woning. Driekwart heeft individuele 
verwarming en 5 procent stookt nog 
met een gaskachel. In 88 procent van de 
woningen met individuele verwarming 
zorgt de verhuurder voor het onderhoud. 
Dat gebeurt in 87 procent van de gevallen 
minimaal eenmaal in de twee jaar.

Veel panelleden maken zich zorgen over 
de brandveiligheid en de vluchtmogelijk-
heden in hun huis. Ruim driekwart moet 
één of meer trappen af om het huis te 
kunnen ontvluchten bij brand. Toch heeft 
slechts een derde wel eens geoefend hoe 
ze moeten vluchten. Opvallend is ook 

Zorgen over  
brandveiligheid
Bijna twee derde van de deelnemers aan het Woonbond 
ledenpanel heeft soms of vaak zorgen over de brandveiligheid 
van hun woning. Ze maken zich vooral zorgen over de  
vluchtmogelijkheden bij brand.

Brandveiligheid

Woonbond ledenpanel

dat ruim twee derde geen koolmonixide-
melder of een brandblusser in huis heeft. 
Ruim driekwart neemt rond de jaar-
wisseling geen extra maatregelen om  
te voorkomen dat er brand uitbreekt. 
Een van de deelnemers die in een senio-
renflat woont, geeft aan dat een voorlich-
tingsbijeenkomst van de brandweer veel 
onrust onder de bewoners heeft kunnen 
wegnemen. Wellicht een goed idee voor 
andere seniorencomplexen. 

Helena Tigchelaar (92) woont 
in een appartement in Utrecht 
in een seniorencomplex.  
Ze maakt zich soms zorgen 
over de brandveiligheid. Maar 
haar zorgen zijn aanzienlijk 
kleiner geworden sinds een 
voorlichtingsbijeenkomst  
van de brandweer.

‘Brandveiligheid houdt me wel be
zig, want brand is een van de erg
ste dingen die je kunnen overko
men. Laatst nog was er een brand 
in het winkelcentrum. Ik woon op 
drie hoog en heb alleen een smal 
hoog raam in de woonkamer aan 
de voorkant en een klein balkon 
aan de achterkant. Bij brand ben 
ik dus altijd aangewezen op hulp 
van buitenaf, want naar beneden 
klauteren is er op mijn leeftijd niet 
meer bij. Dat was anders in mijn 
vorige huis waar ik op twee hoog 
woonde met een vijver pal onder 
me. Daar had ik een touwladder 
waarmee ik kon ontsnappen. Mijn 
zorgen zijn absoluut een stuk min
der geworden door een voorlich
tingsbijeenkomst van de brand
weer en de politie beneden in de 
gemeenschappelijke serre, die was 
georganiseerd door onze actieve 
bewonerscommissie. Zo blijkt dat 
de kamermuren pas na een uur 
rook of vlammen doorlaten. Het is 
dus het veiligst om gewoon in je 
kamer te blijven zitten, al is dat op 
zich niet zo’n prettig idee.  Geluk
kig heeft onze verhuurder vorig 
jaar twee rookmelders geplaatst, 
wat ook een veilig gevoel geeft.  
Ik heb geen brandblusser, maar  
wel ooit een brandblusdeken  
aangeschaft.’

Helena Tigchelaar

‘Voorlichting door 
de brandweer 
heeft mijn zorgen 
weggenomen’
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Fred van de Loo (62) woont  
in een seniorenappartement  
van woningcorporatie Woonzorg 
in Haarlem-Noord. Hij maakt  
zich regelmatig zorgen over  
de verouderde vluchtinstructies.
 
‘Onze woningen waren aanleunwo
ningen bij een bejaardentehuis. Sinds 
dat is gesloten en er een verzorgings
huis in zit, worden onze woningen 
verhuurd als zelfstandige senio
renappartementen. Maar de brand
beveiliging en de vluchtinstructies 
zijn nog gebaseerd op de oude situ
atie. En de BHV’ers, de hulpverleners 
van het bejaardenhuis die je vroeger 
konden helpen vluchten, zijn er niet 
meer. En ook het interne nummer dat 
je kon bellen bestaat niet meer. Veel 
van mijn medebewoners zijn slecht 
ter been en kunnen niet zelfstandig 
vluchten. Er is maar één trappenhuis 
en twee vluchttrapjes omhoog naar 
het naastgelegen verzorgingstehuis. 
Er is een paar keer vals brandalarm 
geweest en dan breekt er paniek uit. 
Wat moeten we doen? Het voelt  
tegennatuurlijk aan dat je het beste  
in je kamer kunt blijven als er ergens  
in het complex brand uitbreekt. 
Woonzorg reageert niet inhoudelijk 
op vragen hierover. De mensen daar 
die er wat vanaf wisten zijn weg
bezuinigd. Dat is overigens niet hun 
schuld maar van het marktdenken van 
de overheid, met al die belastingen 
voor corporaties en met het beleid  
dat ouderen maar zo lang mogelijk 
zelfstandig thuis moeten blijven 
wonen. Ik heb uiteindelijk zelf actie 
ondernomen en via brandweer.nl  
vragen gesteld. Twee maanden later  
is er iemand van de brandweer langs
gekomen die me enigszins heeft ge
rustgesteld met goede informatie.’

Fred van de Loo

‘Vluchtweg- 
aanduidingen  
kloppen niet meer’

1. Vluchtmogelijkheden bij brand (57%)

2. Veiligheid van de elektra (32%)

3. Gedrag van boven/onderburen (32%)

4. Over iets anders (24%)

5. Veiligheid verwarming (19%)

Waarover maak  
je je zorgen? (*)

Maak je je wel eens zorgen 
over de brandveiligheid van 
je woning of wooncomplex?

ja, vaak

ja, soms

nee, nooit

maakt u zich wel eens zorgen over de brandveiligheid van uw woning of wooncomplex?

ja, 3 of meer 
trappen

ja, 2 trappen

ja, 1 trap

nee

moet u trappen af om de woning te kunnen ontvluchten bij brand?

weet ik niet
nee

ja

is er een werkende rookmelder in uw woning?

nee

ja

is er een brandblusser in uw woning?

nee

ja

is er een koolmonixidemelder in uw woning?

nee

ja

treft u rond de jaarwisseling extra maatregelen om te voorkomen dat er brand uitbreekt?

weet
ik

niet

weet
ik

niet

weet
ik
niet

Moet je trappen af  
om de woning te kunnen  
ontvluchten bij brand?

ja, vaak

ja, soms

nee, nooit

maakt u zich wel eens zorgen over de brandveiligheid van uw woning of wooncomplex?

ja, 3 of meer 
trappen

ja, 2 trappen

ja, 1 trap

nee

moet u trappen af om de woning te kunnen ontvluchten bij brand?

weet ik niet
nee

ja

is er een werkende rookmelder in uw woning?

nee

ja

is er een brandblusser in uw woning?

nee

ja

is er een koolmonixidemelder in uw woning?

nee

ja

treft u rond de jaarwisseling extra maatregelen om te voorkomen dat er brand uitbreekt?

weet
ik

niet

weet
ik

niet

weet
ik
niet

Is er een werkende  
rookmelder in je woning?

ja, vaak

ja, soms

nee, nooit

maakt u zich wel eens zorgen over de brandveiligheid van uw woning of wooncomplex?

ja, 3 of meer 
trappen

ja, 2 trappen

ja, 1 trap

nee

moet u trappen af om de woning te kunnen ontvluchten bij brand?

weet ik niet
nee

ja

is er een werkende rookmelder in uw woning?

nee

ja

is er een brandblusser in uw woning?

nee

ja

is er een koolmonixidemelder in uw woning?

nee

ja

treft u rond de jaarwisseling extra maatregelen om te voorkomen dat er brand uitbreekt?

weet
ik

niet

weet
ik

niet

weet
ik
niet

Is er een brandblusser  
in je woning?

ja, vaak

ja, soms

nee, nooit

maakt u zich wel eens zorgen over de brandveiligheid van uw woning of wooncomplex?

ja, 3 of meer 
trappen

ja, 2 trappen

ja, 1 trap

nee

moet u trappen af om de woning te kunnen ontvluchten bij brand?

weet ik niet
nee

ja

is er een werkende rookmelder in uw woning?

nee

ja

is er een brandblusser in uw woning?

nee

ja

is er een koolmonixidemelder in uw woning?

nee

ja

treft u rond de jaarwisseling extra maatregelen om te voorkomen dat er brand uitbreekt?

weet
ik

niet

weet
ik

niet

weet
ik
niet

Is er een koolmonoxide- 
melder in je woning?

ja, vaak

ja, soms

nee, nooit

maakt u zich wel eens zorgen over de brandveiligheid van uw woning of wooncomplex?

ja, 3 of meer 
trappen

ja, 2 trappen

ja, 1 trap

nee

moet u trappen af om de woning te kunnen ontvluchten bij brand?

weet ik niet
nee

ja

is er een werkende rookmelder in uw woning?

nee

ja

is er een brandblusser in uw woning?

nee

ja

is er een koolmonixidemelder in uw woning?

nee

ja

treft u rond de jaarwisseling extra maatregelen om te voorkomen dat er brand uitbreekt?

weet
ik

niet

weet
ik

niet

weet
ik
niet

Tref je rond de jaarwisseling 
extra maatregelen om  
brand te voorkomen?

ja, vaak

ja, soms

nee, nooit

maakt u zich wel eens zorgen over de brandveiligheid van uw woning of wooncomplex?

ja, 3 of meer 
trappen

ja, 2 trappen

ja, 1 trap

nee

moet u trappen af om de woning te kunnen ontvluchten bij brand?

weet ik niet
nee

ja

is er een werkende rookmelder in uw woning?

nee

ja

is er een brandblusser in uw woning?

nee

ja

is er een koolmonixidemelder in uw woning?

nee

ja

treft u rond de jaarwisseling extra maatregelen om te voorkomen dat er brand uitbreekt?

weet
ik

niet

weet
ik

niet

weet
ik
niet

(*) Het totaalpercentage ligt boven 100% omdat  
deelnemers meer dan één antwoord konden geven.

 

Een brand ontwikkelt zich razend-
snel. Op zo’n moment bijvoorbeeld 
je sleutels moeten zoeken kan  
dodelijk zijn. Maak een checklist 
voor een vluchtplan.

1 Bepaal de uitgangen die te gebruiken 
zijn bij een brand, bij voorkeur naar  
de straatkant. De hoofdvluchtroute,  
maar ook een alternatief. Teken de 
vluchtroute uit en hang de route  
op een centrale plek. 

2 De uitgangen zijn vrij van obstakels. 
3 Alles ligt klaar om snel het huis  

uit te kunnen.
4 Sleutels liggen op een vaste plek.

5 Advies ingewonnen over eigen speci
fieke situatie. Vraag bij twijfel advies 
aan een brandpreventiespecialist. 

6 Het is duidelijk wie voor wie zorgt: 
baby’s, ouderen, huisdieren.

7 Iedereen weet wat ze moeten doen  
als er brand uitbreekt. Blijf laag bij  
de grond, want rook stijgt op.  
Gebruik nooit de lift. Houd deuren  
en ramen gesloten.

8 Iedereen weet waar de verzamel 
plek buiten is. 

9 Oefen het vluchten regelmatig.  
En misschien wel het allerbelangrijkst: 
probeer rustig te blijven. Kijk voor 
meer tips op www.brandweer.nl.

Checklist vluchtplan


