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Je woning veilig 
verlaten bij brand

Wat doe je als het brandalarm afgaat of je merkt dat het brandt? 
Op voorhand een vlucht- en routeplan maken is al een stap in de goede 
richting. Daarnaast volg je best een aantal stappen bij het verlaten van 
je woning. Zo ben je goed voorbereid op een snelle evacuatie! 

Brand ontstaat wanneer aandacht verzwakt

Aandachtspunten evacuatie:

 ■ Maak vooraf een vluchtplan en –route op. 
 ■ De beste vluchtroute is de in- en uitgang, maar zorg ook voor een alter-
natieve route.

 ■ Zorg ervoor dat de vluchtroute steeds vrij is. Ruim iedere avond rond-
slingerend speelgoed op.

 ■ Ga naar een vluchtkamer aan de straatkant van het huis als je niet 
buiten geraakt. Zorg dat omstanders en de brandweer je goed kunnen 
zien.

 ■ Gebruik nooit de lift om buiten te geraken.
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Stel een vluchtplan op

Om je woning veilig te verlaten en om 
paniek zo veel mogelijk te vermijden, 
maak je vooraf een vluchtplan. Daarin 
staan de afspraken die je met je huisgeno-
ten maakt in geval van brand.

Tips voor een goed vluchtplan:

 ■  Spreek af wie voor de kinderen en huis-
dieren zorgt.  

 ■  Spreek af wie verantwoordelijk is voor 
de sleutels van de woning en wie de 
contactpersoon voor de hulpdiensten is.

 ■  Zorg voor een goede vluchtroute (zie 
verder).

 ■  Zorg voor een ‘vluchtkamer’ waar je 
naartoe kunt als je de woning niet kunt 
verlaten (zie verder).

 ■  Spreek een verzamelplaats af (een 
plaats op minstens 20 m van de wo-
ning). 

 ■  Zorg dat je huisgenoten het vluchtplan 
kennen.

 ■  Oefen het vluchtplan minstens twee 
keer per jaar met je huisgenoten.

 ■  Laat tijdens de oefening indien moge-
lijk de rookmelder af gaan door op de 
testknop te duwen. Zo kent iedereen 
het geluid.

 ■  Zeg tegen kinderen dat ze zich bij brand 
niet mogen verstoppen.

Stippel een vluchtroute uit

Behalve paniek kan ook rookontwikkeling 
een evacuatie bemoeilijken. Dichte rook is 
giftig en zorgt ervoor dat je zelfs je eigen 
handen niet meer ziet. Hierdoor weet je 
niet meer waar je bent. Maak daarom op 
voorhand een vluchtroute. 

Tips voor een goede vluchtroute:

 ■ Duid op een plattegrond van je woning 
de snelste en veiligste route aan. 

 ■ Een goede vluchtroute gaat van boven 
naar beneden en leidt naar de straat-
kant van de woning. De in- en uitgang is 
dus de beste route.

 ■ Zorg voor een tweede route als je niet 
via de eerste naar buiten kunt.

 ■ Zorg dat je gemakkelijk via de vlucht-
route naar buiten kunt. Dus zet er geen 
fietsen, vuilnisbakken enzovoort 

 ■ Bewaar de sleutels van gesloten deuren 
of vensters in de buurt ervan. Zorg dat 
elke bewoner ze kan vinden.

 ■ Probeer bij de jaarlijkse oefeningen je 
woning eens geblinddoekt te verlaten. 

Een voorbeeld van een goede vluchtroute.

Verlaat veilig de woning

Met rookmelders, een vluchtplan en een 
vluchtroute heb je de risico’s al zo veel mo-
gelijk beperkt. 

Volg ten slotte deze stappen om je 
woning veilig te verlaten:

1. Blijf kalm, waarschuw je huisgenoten 
en bel de brandweer.

2. Volg het vluchtplan en verlaat de woning 
via de afgesproken route. 

3. Voel met de achterkant van je hand 
of je een deur kunt openen. Een koele 
deur open je al hurkend, maar open 
zeker geen warme deuren.

4. Houd bij rook je hoofd onder de rook-
laag. Kruip desnoods over de grond 
(bij voorkeur in ganzenpas). Houd 
eventueel een (vochtige) doek voor je 
mond. 

5. Bedek je gezicht en rol over de grond 
als je kleren vuur vatten. Of gebruik 
een branddeken om de vlammen te 
doven.

6. Gebruik nooit de lift om buiten te 
geraken.

7. Ga naar de verzamelplaats en kijk of 
alle bewoners er zijn.

8. Ga niet terug naar binnen! Als er mensen 
ontbreken, zeg je tegen de brandweer 
waar ze zich bevinden. Enkel de brand-
weer kan in een brand mensen redden. 

Of ga naar de vluchtkamer

Als je je woning niet kunt verlaten, ga dan 
naar de ‘vluchtkamer’. Spreek in je vlucht-
plan af welke kamer dat is. 

Tips voor een goede vluchtkamer:

 ■ Een vluchtkamer bevindt zich aan de 
straatkant. Zo is ze goed bereikbaar 
voor de brandweer. 

 ■ Sluit deze kamer volledig af. 
 ■ Sluit gaten indien mogelijk af met voch-
tige doeken.

 ■ Trek de aandacht van je omgeving. 
 ■ Een balkon kan een vluchtkamer zijn.
 ■ Neem indien mogelijk een gsm mee!

Op deze vluchtroute staat eveneens de 
‘vluchtkamer’ aangeduid, in dit geval 
het balkon.
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