
Vluchtplan 

Een vluchtplan brengt jou en jouw familie bij  een 

woningbrand veilig buiten!  

Rook ,  gevaar l i jker  dan  vuur !  

Bij meer dan 60% van de woningbranden zijn mensen zelf de veroorzaker. Door het nemen van 

enkele simpele voorzorgsmaatregelen, die iedereen zelf kan en eigenlijk moet nemen, zijn huis en 

bewoners goed beschermd tegen brand en de gevolgen daarvan. 

 

ROOK 

 Beneemt de adem  

 Het wordt pikdonker  

 Jouw woning wordt een doolhof  

 

 

L i n k s : www.brandwonden.be/brand www.brandwonden.be/rookmelder 
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Vluchtp lan  

Rookmelders zijn natuurlijk een eerste vereiste, alleen dan weet jij je gewaarschuwd bij brand. Een 

andere voorzorgsmaatregel voor een brandveiliger situatie thuis is: stel een vluchtplan op en oefen 

dit regelmatig. Alleen dan weet je hoe jij je huis uit moet komen als het pikdonker is, als een dikke 

zwarte en verstikkende rook jou de adem beneemt. 

 

 

Stel een vluchtplan op en oefen dit regelmatig 

 

T i p s  

Een vluchtweg naar een hoger gelegen verdieping is af te raden. De hete verbrandingsgassen die 

bij een brand vrijkomen zijn lichter dan lucht en zullen opstijgen naar de hogere verdiepingen. 
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Vluchtroute  

Geef op een plattegrond van jouw huis aan wat de snelste en gemakkelijkste vluchtroutes zijn. 

Bedenk ook een tweede vluchtroute voor het geval de eerste niet meer begaanbaar is. Een goede 

vluchtroute gaat van boven naar beneden (in verband met opstijgende rook) en bij voorkeur naar 

de straatzijde (zodat je gezien wordt en hulpverleners jou kunnen bereiken). 

De beste plekken om het huis te verlaten zijn de normale uitgangen: de voordeur en de 

achterdeur. 

Zorg voor vluchtmiddelen zoals een uitwerpladder als je via een vluchtroute van hoger gelegen 

verdiepingen, (dak)raam of balkon moet vluchten. 

 

Hoe de woning verlaten 

Op de vluchtroute worden GEEN hinderlijke voorwerpen geplaatst die jou op weg naar de uitgang 

kunnen hinderen. Fietsen, vuilnisbakken, speelgoed kunnen jouw weg naar buiten in het 

ondoordringbare rookgordijn versperren met alle mogelijke gevolgen vandien. 

 

Een vluchtroute = geen hinderniskoers 

Verzamelp laats  

Spreek af op welke centrale plaats je elkaar ontmoet na de vlucht. Kan je jouw huis niet meer 

verlaten, spreek dan af in een vertrek aan de straatzijde van het huis. Dan is de kans groter dat je 

gevonden en gered wordt. 

 

Waar verzamelen eens buiten 

 

T i p s  

Verstandig vluchten 

 Waarschuw bij brand direct jouw huisgenoten en vlucht via de afgesproken vluchtroute.  
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 Blijf tijdens het vluchten laag bij de grond en hou een (vochtig) doek of zakdoek voor de mond.  

 Sluit als het kan deuren en ramen achter jou.  

 Eens buiten bel de brandweer: 112  

 Gebruik geen lift en ga direct naar de afgesproken verzamelplaats.  

 Geef de brandweer informatie en de voordeursleutel.  

 

Taakverde l ing  

 Spreek af wie bij brand voor de kinderen, minder validen en huisdieren zorgt.  

 Bepaal wie de sleutels beheert en het aanspreekpunt is voor hulpverleningsdiensten.  

 Spreek af wie de brandladder haalt en uitrolt.  

 Test de rookmelder en maak bewoners vertrouwd met het signaal  

 

Brandoefening 

 Ook thuis  

 Om de 4 maanden  

 

T i p s  

Zorg dat iedereen in huis weet: 

 waar (reserve-)sleutels van in ieder geval voor- en achterdeur te vinden zijn,  

 waar de blusmiddelen zich in huis bevinden en hoe ze werken,  

 waar de hoofdafsluiters van gas, elektra en water zich bevinden,  

 waar de brandladder zich bevindt.  

 

Hulpmiddelen 

 

Een particuliere woning: indien de gewone uitweg afgesloten is, kan een brandladder (of 

uitwerpbare ladder) je veilig op de begane grond brengen. 
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Een appartementsgebouw: indien er geen vaste brandladder aanwezig is, kan je via een 

uitwerpbare brandladder een ondergelegen balkon of appartement bereiken, waarlangs u het 

gebouw kan verlaten. 

 

Een brandladder is geen overbodige luxe! 

Koop in een Doe Het Zelf Zaak 

 

T i p s  

 Vooraleer je een appartement koopt of huurt, controleer op de aanwezigheid van een makkelijk bereikbare 

brandladder.  

 Indien je voor jouw student(e) een kot huurt, controleer op de aanwezigheid van een brandladder in goede 

staat.  
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