
Sta stil  
bij risico’s  
op brand

Elektrische verlichting

• Gebruik alleen goedgekeurde verlichting, bijvoorbeeld met 
KEMA-keur

• Controleer voor gebruik of de bedrading onbeschadigd is
• Gebruik een onbeschadigd verlengsnoer en leg dat zo neer 

dat niemand erover kan struikelen
• Plak kabels over de vloer vast met stevige tape
• Rol kabelhaspels bij gebruik altijd helemaal af 
• Koppel geen verlengsnoeren aan elkaar 
• Plaats verlichting die warm wordt nooit in de buurt van licht 

ontvlambare materialen
• Schakel de verlichting uit wanneer u weggaat of gaat slapen

Viert u binnenkort een feestje? Staat u dan eens 
stil bij de risico’s op brand. Jaarlijks krijgt de brand-
weer duizenden meldingen van brand in een 
woning en melden bijna 10.000 mensen zich met 
(ernstige) brandwonden bij de spoedeisende hulp. 
Zorg met eenvoudige maatregelen ervoor dat uw 
feest thuis (brand)veilig verloopt.

Versieringsmateriaal

• Kies altijd voor moeilijk brandbare versieringen; dit staat 
vermeld op de verpakking met NEN 6064 of NEN-EN 13501-1

• Hang versieringen zo op dat niemand er tegenaan kan lopen
• Zorg ervoor dat versieringen niet in aanraking kunnen 

komen met verlichting en apparaten die warm worden
• Hang versieringen op met ijzerdraad, dan valt het bij brand 

niet snel naar beneden
• Gebruik geen natuurlijk dennengroen want dit is zeer 

brandbaar

Kaarsen

• Zet kaarsen in een stevige houder op een vlakke ondergrond
• Gebruik geen houders van brandbaar materiaal, zoals hout 

of plastic
• Zet kaarsen niet dicht bij een warmtebron; dan kunnen ze 

week worden en ombuigen
• Houd kaarsen uit de buurt van andere brandbare materialen, 

zoals gordijnen
• Laat kinderen en huisdieren nooit alleen met brandende 

kaarsen
• Steek kaarsen in kerststukjes bij voorkeur niet aan; laat ze  

in ieder geval niet te ver opbranden

Openhaard

• Gebruik een vonkenscherm en zorg dat er binnen 50 
centimeter rond de haard geen brandbare materialen zijn

• Doof altijd de haard als u weggaat of gaat slapen
• Brand geen afvalhout: dit veroorzaakt roetafzetting in het 

afvoerkanaal
• Laat uw schoorsteen in ieder geval vegen vóór het stook-

seizoen begint
• Plaats een kap op de schoorsteen, zodat vogels niet kunnen 

nestelen in het rookkanaal
• Heeft uw woning een rieten kap, plaats dan op de schoor-

steen een kap met een vonkenvanger
• Zorg voor voldoende ventilatie in uw woning in verband 

met koolmonoxideophoping

Kerstbomen

• Kunstkerstbomen zijn brandveiliger dan natuurlijke bomen
• Een natuurlijke boom die vocht kan vasthouden is minder 

brandbaar; kies daarom voor een boom met kluit en geef 
deze dagelijks water  

• Voorkom dat u bij calamiteiten ingesloten raakt: zet een 
kerstboom gezien vanaf de toegangsdeur in de verste  
hoek van de kamer

• Zorg ervoor dat de boom stevig staat en niet omvergelopen 
kan worden

• Zet de boom niet te dicht bij de gordijnen of andere 
gemakkelijk brandbare materialen

• Koop een boom die niet te groot is voor uw kamer
• Gebruik nooit echte kaarsjes in de boom
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In deze folder…

Viert u binnenkort een feestje? Staat u dan eens 
stil bij de risico’s op brand. Jaarlijks krijgt de 
brandweer duizenden meldingen van brand in 
een woning en melden bijna 10.000 mensen zich 
met (ernstige) brandwonden bij de spoedeisende 
hulp. In deze folder leest u hoe u met eenvoudige 
maatregelen uw feest thuis (brand)veilig houdt.

Brandveilig feestvieren

www.brandweer.nl / feestvieren



Eerste hulp

En dan gaat het toch verkeerd… 
 
Bij brandwonden is eerste hulp noodzakelijk en belangrijk.  
Met de juiste hulp kan de pijn worden verlicht en diepere 
inbranding worden voorkomen.

Wat als het nog brandt:

1 Zorg dat u en het slachtoffer veilig zijn.
2 Doof de vlammen door het slachtoffer over de grond te 

rollen.

Niet hollen, maar rollen!

3 Gebruik eventueel een stevige jas of (blus)deken om de 
vlammen te doven. Let op: bedek vanaf de nek naar de 
benen. Zo voorkomt u dat (meer) vlammen het gezicht 
raken. 

Als de vlammen zijn gedoofd, verleen dan  
eerste hulp:

1 Eerst water, de rest komt later! Koel de wond ± 10 minuten 
met lauw zachtstromend leidingwater. Geen kraan of 
douche dichtbij? Al het water is beter dan niet koelen. 

2 Koel alleen de wond om onderkoeling te voorkomen.  
(Zeker bij kinderen belangrijk!)

3 Verwijder GEEN kleding. Let op: doe bij kinderen WEL  
de luier uit. 

4 Waarschuw een dokter bij blaren, een kapotte huid, 
elektrische en chemische verbrandingen. Bij twijfel ook 
altijd bellen!

5 Smeer niets op de brandwond(en).
6 Bedek de wond losjes met steriel verband of een schone 

doek of laken.
7 Geef het slachtoffer geen eten of drinken. 
8 Vervoer het slachtoffer, indien mogelijk, zittend.  

Om zwellingen in de keel te voorkomen moet het hoofd  
altijd hoger zijn dan de rest van het lichaam.

En dan is er ineens toch brand

Door gebruik van meer kunststoffen en elektrische apparatuur 
breidt een woningbrand zich snel uit. U heeft vaak maar drie 
minuten de tijd om uw woning veilig te verlaten. Let op: tot de 
brandweer er is, bent u op uzelf aangewezen. Zorg daarom dat 
u weet wat u moet doen bij brand.

Wat te doen?

• Blijf kalm
• Waarschuw uw huisgenoten
• Verlaat via de kortste weg de woning
• Houd deuren en ramen gesloten en sluit deuren achter u
• Blijf bij rookontwikkeling dicht bij de vloer
• Ga naar de afgesproken verzamelplaats en controleer of 

iedereen buiten is
• Bel 112 en geef uw naam en volledige adres
• Wacht op de brandweer en meld bijzonderheden

Brandveilig
feestvieren

Barbecue en vuurkorf

• Plaats de barbecue of vuurkorf op een vlakke ondergrond 
• Zorg dat spelende kinderen of huisdieren de barbecue of 

vuurkorf niet omver kunnen lopen
• Pas op met licht ontvlambare kleding in de buurt van een 

barbecue of vuurkorf
• Gebruik bij het aanmaken aanmaakblokjes of speciale 

aanmaakvloeistof en nooit benzine, petroleum of spiritus
• Plaats een gasfles van de gasbarbecue nooit onder  

de barbecue, maar zet deze er altijd naast
• Gebruik bij de barbecue uitsluitend houtskool  

of briketten als brandstof; briketten zijn veiliger  
omdat ze geen vonken veroorzaken 

• Blaas nooit in het vuur, gebruik een blaasbalg
• Houd altijd een brandblusser, emmer water of zand bij de 

hand
• Dek een nog brandende barbecue of vuurkorf na gebruik 

altijd af met zand
• Ga nooit lopen met een brandende barbecue of vuurkorf

Fonduen en gourmetten

• Zet het fondue- of gourmetstel op een niet-brandbaar 
onderblad, liefst met opstaande randen

• Pas op met gebruik van gelbranders en spiritusbranders.  
Vul de branders nooit in de nabijheid van vuur. Let op:  
een spiritusvlam is nagenoeg onzichtbaar!

• Houd een passende deksel bij de hand want ook bij fonduen 
kan de vlam in de pan slaan 

• Zet een elektrisch fonduestel zo dicht mogelijk bij het 
stopcontact zodat niemand over het snoer kan struikelen 
met alle gevolgen van dien.

• Reik nooit over een fondue- of gourmetstel heen om iets te 
pakken

• Gebruik bij fonduen geen aardewerkpannen in verband met 
de hoge temperatuur

• Houd kleine kinderen uit de buurt van fondue- en gourmet-
stellen

Tips voor een brandveilig feest


