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brandkaart 
kaartspel ‘vuurtje stoken’ 
gespeeld.

Proficiat! Je hebt de cursus ‘Brand! Brand! Brand!’ goed gevolgd. 
Je verdient het diploma van brandweerhulp! 

van  _________________

Het prentenspel ‘vluchten’ 
gespeeld.

Het bordspel ‘auw’ gespeeld.

brandveiligheidscontract 
voor thuis afgesloten.

20 m
in.

lauw
water ->
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speel niet met vuur!
Elk jaar lopen 400 kinderen zware brandwonden op en sterven er meer dan 100 mensen (waaronder 
ook kinderen) in een brand. Daarom is het belangrijk dat je leert wanneer je gevaar loopt en hoe je 
moet reageren als er toch iets misgaat.

Dit werkboekje hoort bij de doe-doos brand! brand! brand! en maakt deel uit van de BRAVO brand- en 
brandwondenpreventieweken van de Stichting Brandwonden. 
Je leert hier wat een brandwond is. Wat je moet doen als je een brandwond hebt? Wat doe je als het 
brandt? Hebben jullie rookmelders thuis? ... 

Meer informatie hierover op www.brandwondenvoorkomen.be. 

Dit werkboekje kwam tot stand dankzij de medewerking van het PVI Antwerpen  
en Brandweer Zone Antwerpen.

Veel succes en ... 

Speel niet met vuur, voorkom brand én brandwonden!
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In dit boekje vind je:

informatie

doe-opdrachten

weetjes

werkblaadjes
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1. Thema brand

| 05

Werkblad
brand! brand! brand!

Theelichtje zet huis bijna in brand

Merelbeke - “Had ik geen bor-

stel nodig gehad, dan was mijn huis 

afgebrand.” Gert Verdaele uit de Sta-

tiestraat 88 in Merelbeke zal voortaan 

twee keer nadenken als zij theelicht-

jes laat branden. Gistervoormiddag 

vatte een theelichtje, waarvan het 

kaarsvet volledig opgebrand was, 

vuur. Gert was nog net op tijd om het 

te doven. 

Mevrouw Verdaele kocht bij de lokale 

supermarkt een set van negen thee-

lichtjes. “Gistervoormiddag wilde ik 

het in huis gezellig maken. Ik ontstak 

in de living drie theelichtjes die ik 

bij de kerstboom plaatste”, zegt Gert 

Verdaele. “Ik bleef de hele tijd in de 

buurt, maar moest even naar boven 

om wat spullen te halen. Toen ik terug 

beneden kwam om een veegborstel 

te halen, zag ik dat er uit een van de 

theelichtjes een grote vlam kwam. Ik 

was maar net op tijd om het vuur te 

doven.” 
In het theelichtje was alle kaarsvet op-

gebrand. In zo’n geval doven de licht-

jes normaal gezien vanzelf. Maar bij 

het kaarsje van Gert had het schijfje, 

waaraan de wiek vastzit, vuur gevat. 

Daardoor sloeg de vlam tot hoog bo-

ven het theelichtje uit tot bijna tegen 

de kerstboom.

“Ik heb heel veel geluk gehad”, be-

seft Gert. “Bij een tweede theelichtje 

begon de vlam ook al te groeien. Die 

twee andere lichtjes stonden vlakbij 

de kerstboom. Had ik niet even be-

neden moeten zijn, dan was mijn huis 

afgebrand. Nu blijft de schade beperkt 

tot een schroeivlek op mijn CD-box.”

Gezinswoning afgebrand door explosie TurnhouT - Een hevige brand heeft zon-dag in de late namiddag een woning in de Klerk-straat in Turnhout volledig verwoest. Mogelijk is het vuur ontstaan door een gasexplosie. 

De brandweer van Turnhout kon niet verhinde-ren dat het huis in vlammen opging, maar slaag-de er in de aanpalende woning te vrijwaren. Op het ogenblik dat het vuur ontstond was er nie-

mand thuis. Door de ontploffing is ook de struc-tuur van het gebouw aangetast. Het gezin met twee kinderen kan momenteel terecht bij familie. 

Vorig jaar in augustus ontstond ook al een brand in dezelfde woning. Toen woedde het vuur aan de achterkant door een kortsluiting. Na dat brandje was het huis nog bewoonbaar, nu is de schade enorm.

be
ri

ch
t 

1

be
ri

ch
t 

2
brand

je ziet Hier een paar krantenbericHten over woningbranden.  lees ze eens aandacHtig en vul dan de vragenlijst in. 
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Opmerking: deze artikels zijn bewerkingen van echte krantenartikels die verschenen in Vlaamse kranten, omwille 
van privacyredenen werden namen en details gewijzigd.
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Vogels zetten huis in vuur en vlam 

STeendorp - Een koppel gaaien dat 

een nest bouwde in de schoorsteen van een 

hoekhuis in Steendorp is de oorzaak van 

een hevige brand die de woning van een 

jong gezin helemaal in de as legde. 

De bewoners van de oude maar prachtige 

woning aan de rand van Steendorp, Steven T 

(34), Maaike S (37) en hun kinderen Louise 

(5) en Balder (2), werden gisterennacht even 

na twee uur uit hun slaap gewekt door een 

hevige brandhaard op de eerste verdieping 

ter hoogte van de schouw. 

‘Het heeft maar weinig gescheeld of we 

konden dit niet meer navertellen’, zegt de 

aangeslagen Maaike S. ‘Toen ik door een 

vreemd geluid werd gewekt, bleek de rook 

al overal te zijn. Ik ben onmiddellijk naar 

de slaapkamer van de kinderen gerend. Het 

haar van ons zoontje stond al in brand. 

Door de enorme rookmassa hebben we in 

een paniekreactie de ramen geopend, waar-

door de vlammen nog meer zuurstof kregen. 

De slaapkamers stonden toen al in lichter-

laaie. We zijn nog net op tijd in onze pyjama 

naar buiten gerend. Even later stortten de 

welving en de muren in.’ Toen de brandweer 

arriveerde, viel er nog maar weinig te begin-

nen tegen het vuur.

Steven T had ‘s avonds de inbouwhaard 

aangestoken. ‘Die brandde goed, al had de 

overbuur ons vorige week bij onze thuis-

komst van vakantie gezegd dat gaaien in 

onze schoorsteen een nest hadden gemaakt. 

Blijkbaar heeft dat nest vuur gevat, met deze 

ramp tot gevolg. We zijn echt alles kwijt, 

gsm’s, computers, sleutels en zelfs mijn bril’, 

zegt Maaike. 

In eerste instantie werd het gezin opgevan-

gen door overbuur Jurgen De Belder, een 

74-jarige gepensioneerde landbouwer. ‘Die 

mensen kwamen vannacht in grote paniek 

bij mij aankloppen, roepend dat hun huis 

in brand stond’, zegt hij. ‘Ik heb hen opge-

vangen, maar even later zaten we al zonder 

licht omdat de vlammen ook de boven-

grondse elektriciteitskabels hadden geraakt. 

Hun labrador kon bij mij in een leegstaande 

hondenren terecht en de pony staat nu op 

de weide hiernaast. Maar hun papegaai en 

vissen zijn in de brand gebleven.’

Overbuurvrouw Annie Van Beuke (74) 

kijkt onder de indruk naar de gevolgen van 

de brand. ‘Die mensen zijn hun hele hebben 

en houden kwijt door toedoen van enkele 

vogels. Dit is verschrikkelijk. Gelukkig is 

het gezin heelhuids uit de vlammenzee ge-

raakt.’ 

Het getroffen gezin kan tijdelijk terecht bij 

familie en kreeg inmiddels al een noodwo-

ning aangeboden door de gemeente Steen-

dorp. 
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bij jasper
[fotoroman]

in merelbeke
[bericHt 1]

in turnHout
[bericHt 2]

in steendorp
[bericHt 3]

wat is de oorzaak 
van de brand?

wie was er tHuis?

zijn er  
slacHtoffers?

wie Heeft de 
brand geblust?

wat is er  
afgebrand of 
bescHadigd?
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 vluchten 1
wel of niet?

Het brandalarm van de scHool begint waanzinnig te piepen: er is 
brand uitgebroken op scHool. wat doe je? en vooral: wat doe je niet?

zet een kruisje in de juiste kolom. als je kiest voor ‘niet’, scHrijf 
dan in de laatste kolom wat je dan wel zou doen. 

ja nee wat dan wel?

Wat doe je bij brand?
kalm blijven.

zo snel mogelijk de ramen opendoen en om 

hulp roepen. 

nog snel je boekentas gaan halen in een ander 

lokaal. 

een vluchtplan of pijlen naar de nooduitgang 

zoeken. 

alle deuren achter jou sluiten. 

zo snel mogelijk met de lift naar beneden 

gaan.   

eerst aan een deur voelen of ze warm is voor 

je verder gaat.

Wat doe je als je niet kan vluchten?
zo stil mogelijk blijven staan. 

zo ver mogelijk van de brand wegkruipen.

de kieren onder de deur dichtstoppen met 

vochtige doeken.

bij een raam wachten, maar het zo lang 

mogelijk niet opendoen.

een sjaal of een doek uit het raam hangen.

th
em

a 
vl

uc
ht

en
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 vluchten 2
112!

de televisie in jullie woonkamer scHiet in brand. je broertje  
Heeft er zicH aan verbrand. terwijl je papa of mama de televisie  
probeert te blussen, moet jij de brandweer bellen. 

Je neemt een gsm en je tikt het nummer 

In de alarmcentrale beantwoordt iemand je oproep. 

Wat zeg je tegen die persoon?

th
em

a 
vl

uc
ht

en vluchten
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 brandweer
wat doet de brandweer?

bij een brand rukt de brandweer uit. maar weet jij wat de brandweer 
nog allemaal doet? bekijk de plaatjes en scHrijf erbij welke taak 
de brandweer Hier uitvoert.

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.............................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

...............................................................

.................................................................................

.................................................................................

......................................................................

1 

4 

7

2 

5

8 

3 

6
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........................................................ ........................................................

........................................................ ........................................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

om de brandweertaken goed te kunnen uitvoeren, Heb je de juiste 
brandweerauto en de juiste brandweerman nodig. 

overloop de taken en scHrijf Het cijfer van de taak bij de 
brandweerauto(s) en brandweerman(nen) die je Hiervoor nodig Hebt.

Bv. taak 1 (brand blussen) staat hieronder ingevuld

(1)

(1)

(1)

(1)

brandweerman / -vrouw

ladderwagen

autopomp

ziekenwagen

grote interventiewagen

technische hulpverlener

ambulancier

duiker

klimmer

bestrijder 
gevaarlijke stoffen

brandweer
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noodoproep 
het hulpcentrum 112 alarmeren
Het noodnummer 112 
Krijg je te maken met een noodsituatie zoals brand, gekwetsten of zieken, ongevallen of andere gevaarlijke situaties 
waarbij mensen (of dieren) in gevaar zijn, bel dan zo snel mogelijk het noodnummer 112.

112 is het Europees noodnummer om de brandweer, politie of dringende medische hulp op te roepen. Dus ook in 
België. 

Vanuit de alarmcentrale 112 wordt alle hulp georganiseerd die nodig is om mensen in nood te helpen. dag en nacht 
zitten er mensen klaar om de telefoon op te nemen. Deze mensen noemen ze dispatchers. Zij volgden een speciale 
opleiding en weten precies welke inlichtingen ze nodig hebben om zo snel mogelijk hulp ter plaatse te sturen. Ze zijn 
geoefend om geen seconde te laten verloren gaan! 

gratis 
Je kan het nummer 112 gratis bellen met elke vaste of mobiele telefoon. Ook al staat er geen belwaarde meer op 
de betaalkaart van je gsm! Met sommige gsm’s kan je zelfs 112 bellen als het toetsenbord geblokkeerd is.

Wegens het groot aantal valse oproepen kan je in België, Cyprus, Frankrijk, Slovenië en  
het Verenigd Koninkrijk het nummer 112 niet bellen met een gsm zonder SIM-kaart. 

doe een goede noodoproep
Probeer in elke situatie kalm te blijven. Een kalme, duidelijke en volledige 
oproep verzekert een snelle en juiste hulpverlening! Verzamel zoveel mogelijk 
nuttige informatie voor je het hulpcentrum 112 alarmeert. Treuzel echter niet 
en bel meteen 112 als je denkt dat je voldoende weet om de alarmcentrale 
goed te informeren. 

Wat zeg je?
›  waar is het gebeurd

Gemeente, wijk, straat, huisnummer, eventueel verdieping of nummer van 
de weg, kilometerpaaltje ...  Weet je niet precies waar je bent, omdat  
je bijvoorbeeld onderweg bent, zeg dan van waar je komt en waar je 
naartoe gaat. Vertel aan het hulpcentrum 112 wat je ziet! Vermeld de herkenningspunten die je ziet vanop het 
punt waar jij staat (of in de omgeving). Bv. een bijzonder gebouw, een kerk, een grootwarenhuis, een benzine-
station, een monument, een kruispunt, wegwijzers ...

th
em

a 
no

od
op

ro
ep
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› wat is er gebeurd en wat zijn de gevaren
Geef een juiste beschrijving van wat er gebeurd is: is er brand, is er ergens een (gas)lek, gaat het om een ongeval, 
is er iemand ziek geworden? ...

bij brand:
Wat brandt er (huis, kamer ...) en wat zie je (rook ...)? 
Zijn er nog mensen op de plaats waar het brandt? 

bij ongeval: 
Wat voor ongeval is het? (auto/auto, auto/fietser, met een vrachtwagen, met een bus of tram ...)
Zijn er personen bij betrokken? Hoeveel? Denk je dat er slachtoffers bevrijd moeten worden?

bij ziekte:
Wie is er ziek? Is het een volwassene, een kind, een oudere dame of heer? 
Ken je het slachtoffer? Dit is belangrijk in verband met andere gekende ziekten of gebruik van medicijnen.
Wat doet de zieke nog wel of niet meer?

› wie zijn de slachtoffers en in welke toestand zijn ze
Hoeveel slachtoffers zijn er? Zijn de slachtoffers kinderen, volwassenen of bejaarden?
Geef eventueel andere gegevens door die belangrijk kunnen zijn zoals een zwangere vrouw, een hartpatiënt, 
iemand die op de grond ligt te schokken of belangrijke kwetsuren heeft, een slachtoffer in het water, geknelde 
personen ... Geef informatie over de verwondingen van de slachtoffers en probeer te weten te komen of je nog 
met de slachtoffers kan praten. Reageren de slachtoffers nog? Antwoorden ze op vragen? Zeg ook hier wat je 
ziet!

Probeer zoveel mogelijk bijzonderheden te geven waarvan jij denkt dat ze belangrijk zijn: gevaarnummer van tank 
van vrachtwagen, draden van afgeknapte elektriciteitspaal die op grond liggen, omgevallen boom die de weg 
verspert ... ). 

› algemeen
Beantwoord de vragen van de dispatcher zo eerlijk mogelijk. Als je iets niet weet of niet kan zien, zeg dat dan ook. 
Wees niet verlegen en denk zeker niet dat je dom bent als je niet (meteen) kan antwoorden op een vraag. 

Probeer de dispatcher niet te overtuigen dat het dringend is. Elke oproep is dringend.

Zeg wie je bent en het telefoonnummer van het toestel waarmee je belt. Zo kan de alarmcentrale je terugbellen 
als ze meer informatie nodig hebben.

Luister goed naar de raad en de instructies van de alarmcentrale en voer deze zo goed mogelijk uit. Beëindig 
nooit zelf het gesprek, maar wacht tot de verbinding door de alarmcentrale wordt verbroken. 

th
em
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ep

noodoproep
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Wat doe je na het bellen?
 + Gebruik de telefoon waarmee je 112 belde niet terwijl je op de hulpdiensten wacht!  

Hou de lijn vrij voor het geval ze jou willen contacteren voor verdere informatie.

 + Ga terug naar de plaats van het voorval en vertel de aanwezigen wat het Hulpcentrum 112 heeft gezegd (wat 
hun instructies zijn, welke hulp er onderweg is ...).

 + Zorg voor je eigen veiligheid en die van de slachtoffers!  
Probeer te zorgen voor een zo veilig mogelijke omgeving  
bv. plaats gevaarsdriehoeken, zet knipperlichten op, waarschuw de mensen die op de plaats van het voorval 
komen, vraag een automobilist om zijn wagen te parkeren tussen het ongeval en het aankomende verkeer ...

 + Moeten de hulpdiensten naar een plaats komen die ver van de straat ligt, laat dan iemand de brandweer of 
ziekenwagen opwachten om hen te zeggen waar ze precies moeten zijn. Iemand aan de ingang van het gebouw 
zetten om de hulpdiensten de weg te wijzen, is ook erg nuttig. 

 + Probeer bij de slachtoffers te blijven en stel hen gerust dat er hulp onderweg is. Luister naar wat slachtoffers 
vertellen, probeer met ze te praten, zorg ervoor dat ze comfortabel zitten of liggen zodat ze zich niet zieker 
voelen of meer pijn lijden.

 + Bel opnieuw naar 112 wanneer de toestand erger wordt of wanneer er nieuwe problemen ontstaan. 
 

112 = enkel in noodgevallen!
Wanneer je de alamcentrale belt, verschijnt jouw nummer meestal automatisch op hun beeldscherm. Is de verbin-
ding slecht of hangt je bijvoorbeeld in paniek op, dan kan de dispatcher dat nummer terugbellen. Het gebruik van 
nummerherkenning bestrijdt ook misbruik van 112.

Bel je 112 zonder geldige reden, dan verstoor je de werking van de hulpdiensten en belet je hulpverlening aan zij die 
het echt nodig hebben. Nodeloze of valse oproepen kunnen het systeem overbelasten en kunnen de hulp bij echte 
noodgevallen vertragen. Er staan zware boetes en straffen op vals bellen.  
Alle gesprekken (via telefoon en radio) worden opgenomen. Bij betwisting kan  
de dispatcher van de 112 het gesprek herbeluisteren. 
 
Hang niet op als je per ongeluk 112 belt! Vertel dan de dispatcher dat alles 
in orde is en je per vergissing het alarmnummer belde. Doe je dat niet, 
worden de hulpdiensten er onnodig op uit gestuurd, terwijl iemand anders 
die hulp misschien echt nodig heeft.

Verschijnt op het schermpje van je gsm ‘netwerk niet beschikbaar –  
alleen noodnummer’, dan zijn er storingen op het gsm-netwerk en zijn enkel 
noodoproepen mogelijk. Dit betekent zeker niet dat je 112 moet bellen als je 
gsm niet werkt!
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 noodoproep
waarwatwie

je Hebt dringend de brandweer, een ziekenwagen of de politie nodig. 
Welk nummer bel je?  .......................................................................................................................................

Welke informatie geef je door aan de telefoon?
waar is het gebeurd?

 +  Wat is het adres?  
straatnaam:  .......................................................................................................................................................  
huisnummer:  .....................................................................................................................................................  
gemeente:

 + Wat is het nummer van de verdieping? Van het appartement? 

 .........................................................................................................................................................................................

 + Wat weet je nog meer over de ligging? 

bv. straatkant, achterzijde ... 

 .........................................................................................................................................................................................  

wat is er gebeurd?

 +  Over welk soort gevaar gaat het? bv. brand, verkeersongeval ... 

 .........................................................................................................................................................................................

 + Hoeveel personen zijn er in gevaar?  ............................................................................................

 + Welke verwondingen hebben ze? 

wie is het slachtoffer?

 +  Wat is de naam van het slachtoffer? (voor- en achternaam) 

 .........................................................................................................................................................................................

 + Hoe kan de hulp jou het best bereiken? bv. gsm-nummer 

 .........................................................................................................................................................................................  
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brandwonden 
wat zijn brandwonden?

eerstegraads verbranding

tweedegraads verbranding

derdegraads verbranding

Als je jong bent, heb je een dunne huid. Water van 60 graden celcius, zoals heet kraanwater, veroorzaakt  al ernstige en diepe brandwonden.

dunne Huid en Heet water

2

3

Als je huid een beetje rood is en je voelt een prikkelende pijn …  

dan noem je dat een eerstegraads verbranding.   

Als je je verbrandt in de zon is dat vaak een eerstegraads verbranding.  
Dat doet best zeer. Maar na een paar dagen is de verbranding verdwenen.

Koel een verbranding altijd direct 
met lauw zachtstromend water.

Een tweedegraads verbranding is een diepere verbranding en doet erg zeer.  Een deel van je huid is beschadigd. In het begin is je huid rood. Maar daarna  krijg je blaren en ziet je huid er ‘nat’ uit. 

De kans bestaat dat er littekens overblijven.

Ga naar de dokter bij blaren en een kapotte huid!

Een derdegraadsverbranding is helemaal erg. De huid is droog, leerachtig en 

zwart (bij vuurverbranding) of wit (bij verbranding door hete vloeistoffen). 

Omdat je zenuwenuiteinden zijn verbrand, voel je weinig pijn.  
Dit soort wonden genezen alleen na behandeling in het ziekenhuis.

Ga naar de dokter bij een diepe brandwond 
die groter is dan een Euro.
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Iedereen heeft wel eens z’n vinger verbrand.  
Maar een grote brandwond, zo groot als je hand  
bijvoorbeeld ... dat is heel ernstig. 

Een diepe brandwond, zo groot als een Euro kan al heel pijnlijk en erg 
zijn. Daar hou je een flink litteken aan over!

wat is een brandwond?
Een brandwond is anders dan een snee of een schaafwond. Een brand-
wond maakt je huid stuk. Dan is je huid weggebrand. Soms beschadigt 
een brandwond de huid zo erg dat het niet meer vanzelf overgaat.

brandwonden door tHee
Wist je dat de meeste brandwonden door hete thee of heet 
water ontstaan? Bij brandwonden denk je al snel aan vuur. 
Maar veel kinderen lopen ernstige brandwonden op door 
ongelukken met hete thee of koffie. Een scheut hete thee, 
veroorzaakt al gauw grote brandwonden.

brandwonden

Zet je theekopje nooit  
aan de rand van de tafel.

voorkom zelf brandwonden
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eerste hulp bij brandwonden 
eerst water, de rest komt later! 

Snelle eerste hulp bij brandwonden is heel belangrijk. Koelen met water zorgt ervoor 
dat de brandwond niet dieper wordt.

koelen!
goed koelen ...  
niet te koud worden!

Als je met te koud water koelt, koelt je huid zoveel af 
dat je het heel koud krijgt. Dat heet ‘onderkoeling’. 
Onderkoeling is levensgevaarlijk. Je krijgt het dan zo 
koud dat je heel ziek wordt.

waarscHuw een arts 
 + als er blaren op de huid zitten. 

 + als de huid is aangetast.

 + als de verbranding door elektriciteit komt,  
als je bv. een schok gekregen hebt. 

 + als de verbranding door chemische stoffen komt,  
zoals bv. gootsteenontstopper of verfafbijtmiddel. 

waarscHuw!

niet te koud!

zittend  
vervoeren!

verzorg Het slacHtoffer!    
 + Smeer niets op de wond.

 + Bedek de wond met steriel verband of schone doek. 

 + Geef het slachtoffer geen eten en drinken.

 + Vervoer het slachtoffer zittend, als dat kan. 

brandwonden?
Hou je Hand maar ‘ns 

20 minuten onder lauw water … 

dan weet je Hoe lang dat is.

eerst water, 

de rest komt later!

eerst water, de rest komt later!  
 + Koel de wond ± 20 minuten met zachtstromend lauw water.  

Is er geen leidingwater, gebruik dan slootwater of natte doeken. 

 + Koel alleen de wond. 

 + Verwijder geen kleding die aan de wond kleeft.
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wat doe je als je in brand staat?

faQ

1 Waarom moet je niet rennen als je in brand staat?  
Dan komt er meer zuurstof bij het vuur. Dat wakkert de vlammen aan. 

2 Waarom moet je de wond koelen?  
De hitte in de huid moet helemaal weg. Anders veroorzaakt hij nog meer schade. 

3 Waarom gebruik je het best lauw water bij het koelen? 
Dan wordt je huid niet te koud en kan je hem langer onder de kraan houden.  
Als je te koud wordt, kan je heel ziek worden.

4 Waarom smeer je best niets op de wond? 
Je kan bacteriën in de wond smeren. Dat moet je nooit doen. Daarbij kan de dokter de 
wond niet goed beoordelen, als je er iets opgesmeerd hebt.

5 Waarom mag een brandwondenslachtoffer niet eten of drinken? 
Als je nog geopereerd moet worden in het ziekenhuis, is het beter dat er geen eten en 
drinken in je maag zit.

6 Waarom moet je een brandwondenslachtoffer zittend vervoeren?  
Zijn hoofd moet boven de rest van zijn lichaam blijven. Anders krijgt hij het benauwd. 

Hou je Hand maar ‘ns 

20 minuten onder lauw water … 

dan weet je Hoe lang dat is.

doof Het vuur
Staat iemand in brand? Blijf rustig en ga niet rennen. 
Dat wakkert de vlammen aan.  

Er zijn drie manieren om de brand te doven:  

 + Doof de vlammen met water.  
Ga bijvoorbeeld onder de douche staan. 

 + Doof het vuur met een blusdeken, een stevige jas of een gordijn. 
Hou deze bij de nek dicht, zodat de vlammen niet bij het gezicht komen. 

 + Rol over de grond. Met of zonder de deken, jas of het gordijn.

niet Hollen! maar rollen!

eerste hulp bij
brandwondenwat doe je als je in brand staat?
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pas de eerste Hulp regels toe! STEL: je broer staat in brand. Wat doe je?Laat je hem snel naar buiten lopen? Leg je hem op de grond? Toon hoe je het vuur zou proberen doven.Hoe zou je het aanpakken? Wat zou je gebruiken? Waar zou je op letten? Bespreek dit in de klas en vul dan onderstaande zinnen aan.

Koel de wonde met  ................................................................  water,gedurende  ........................................... minuten. Voorkom onderkoeling door  ................................................................  
Verwijder eerst/niet * de kledij die aan de wonde kleeft.
(*schrap wat niet past)  
Ik waarschuw  ..................................................................................................   .......................................................................................................................................Voor ik naar de dokter of het ziekenhuis ga, smeer ik  ............................................  op de brandwonde.Ik bedek de wonde met boter – een ei – verband - propere handdoek – huishoudfolie * (*schrap wat niet past)  Ik geef het slachtoffer wel/geen * eten en drinken.  Een slachtoffer met grote brandwonden mag je zelf wel/niet * naar het ziekenhuis brengen.(*schrap wat niet past)

01

04

06

03
02

05

07
08

Een pas gekookt ei voelt warm aan. 
De buitenkant van het ei koelt snel af als 
je het spoelt met koud water. Maar de 
hitte uit het ei komt gauw terug naar de 
oppervlakte. Pas als het ei langdurig is 
gekoeld zal het ei binnenin ook afkoelen 
en kouder aanvoelen. 

een brandwonde is als ...
een gekookt ei

spoelen met water 
Spoel je vinger onder een kraan met een 

hevige straal koud water.  

Wat voel je? Doet dit pijn na een tijdje? 

Stel je voor dat dit een koude douche is. 

Hoe lang zou iemand een koude douche 

kunnen volhouden?

Gebruik zachtstromend lauw water om 

een brandwonde te koelen!
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BRANDWONDEN VOORKOMEN 
hoe slim ben jij?

brandwonden  door tHee!Je kan brandwonden oplopen door een ongeluk met vuurwerk of een brand. Ook een hete strijkbout aanraken kan al genoeg zijn om je vingers flink te branden. Maar de meeste kinderen lopen brandwonden op door ongelukken met hete thee, koffie en heet water.

Ieder jaar moeten er duizenden 
kinderen naar het ziekenhuis 
omdat ze brandwonden hebben 
opgelopen.

brandwonden
voorkomeneen gekookt ei

Hoe slim ben jij?

Als je slim bent, kan je brandwonden voorkomen. 
Test wat jij al hebt geleerd. 

1  Ik steek vuurwerk alleen af in het bijzijn van een volwassene.   

2  Ik gooi brandbare stoffen zoals spiritus op de barbecue of  
op een kampvuur.  

3  Ik zorg dat thee in het midden van de tafel staat.

4  Ik steek vuurwerk uit de hand af.

5  Ik speel nooit met een stopcontact. 

6  Ik kan geen brandwond oplopen door water uit de kraan.     

7  Als ik mij brand, koel ik 10 minuten met lauw zachtstromend 
water.

ja nee
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Wat zouden we doen zonder vuur?  
Rauwe eieren eten. De hele winter onder de dekens. 
Brrr 

De hitte van vuur gebruik je om te koken en om je warm te houden. 
Gelukkig is vuur een onderdeel van de wereld waarin we leven. Net als 
lucht en water. De natuur zorgt zelf voor vuur. Kijk maar naar vulkanen 
en bliksem. 

de vuurdrieHoek 
Voor vuur heb je drie dingen nodig. 
Samen vormen ze de vuurdriehoek:

Wil je brand voorkomen, dan moet je deze drie dingen niet samen-
brengen. Vandaar dat je niet met lucifers moet spelen.

spelen met vuur 
Vuur is leuk, vuur is grappig maar vuur is vooral heet. 
Dat wist je vast al. Spelen met vuur doet iedereen wel eens. 
Maar het kan flink misgaan!

vuur 

1. Brandstof: hout, papier of gas  bijvoorbeeld.

2. Zuurstof: lucht dus.

3. Energie: een vonkje of een straal zonlicht kan genoeg zijn. 

1

2

3

Welk element van de vuurdriehoek is altijd hetzelfde?

 brandstof   zuurstof energie

Welke drie dingen zou jij het meeste missen 

als er geen vuur was? Leg uit waarom.
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14  Stichting Brandwonden

Iedere dag breekt er in zo’n 27 

huizen in België brand uit. Dit zijn 

ongeveer 10.000 branden in huizen 

per jaar. In ieder huis wonen vaders, 

moeders en kinderen... die op tijd 

moeten vluchten.

Elke brand kan in minder dan 5 minuten zo groot 

zijn dat je niet meer kunt vluchten. Van de rook 

van een brand kun je trouwens dood gaan. Dus je 

moet vluchten voor de rook. Daarom moet je een 

rookmelder hebben. Dan kun je brand overleven. 

Een rookmelder waarschuwt jou met een luid 

alarm op tijd bij brand.

Rookmelder is onmisbaar
Een rookmelder is echt onmisbaar. Zo’n melder 

geeft alarm wanneer er brand ontstaat. Terwijl je 

slaapt kun je niet ruiken... maar wel horen. Een 

rookmelder maakt je wakker. Zo kun je snel 

vluchten via het vluchtplan dat je samen met je 

ouders bedacht hebt.

3 Rookmelders 
redden levens

DRUK OP DE TESTKNOP
VAN DE ROOKMELDER
Heb je thuis een rookmelder? 
Laat maar eens op de testknop 
drukken. Dan weet je bij welk 
geluid je moet vluchten...

Stel de volgende vragen 
aan jouw ouders en 
schrijf de antwoorden op.

Waar hangen bij ons thuis de rookmelders?

Werken ze? Laat de pieptoon eens horen.

Wat moet ik doen als de pieptoon afgaat?

Opdracht

Heb je thuis een rookmelder? 

1414_BW 14-15.indd   14 29-04-13   10:12

Een kaars bijvoorbeeld 
Een kaars bestaat helemaal uit  
brandstof: het kaarsvet en de lont.  
Een kaars is omringd door lucht, dus  
met de zuurstof zit het ook wel goed.  
Aansteken doe je met een vlam van  
een aansteker of lucifer.

werkboek | brand! brand! brand! | 23
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test je rookmelder!

Heb je thuis een rookmelder? 
Druk maar eens op de testknop. 
Dan weet je bij welk geluid je 
moet vluchten ...

rookmelders redden levens

Iedere dag breekt er in zo’n 27 huizen in België brand uit.  
Dit zijn ongeveer 10.000 branden in huizen per jaar. In ieder 
huis wonen vaders, moeders en kinderen ... die op tijd moeten 
vluchten.

Elke brand kan in minder dan 5 minuten zo groot zijn dat je niet meer 
kan vluchten. Van de rook van een brand kan je trouwens dood gaan. 
Dus je moet vluchten voor de rook. Daarom moet je een rookmelder 
hebben. Dan kan je brand overleven. Een rookmelder waarschuwt jou 
met een luid alarm op tijd bij brand.

rookmelder is onmisbaar
Een rookmelder is echt onmisbaar. Zo’n melder geeft alarm wanneer er 
brand ontstaat. terwijl je slaapt kan je niet ruiken... maar wel horen. Een 
rookmelder maakt je wakker. Zo kan je snel vluchten via het vluchtplan 
dat je samen met je ouders bedacht hebt.
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Jouw ouders kunnen 10% 
korting krijgen op een 
rookmelder als ze deze 
bestellen via  
www.brandwonden.be

10% korting!

stel volgende vragen aan je ouders 

en scHrijf de antwoorden op.

Waar hangen rookmelders in ons huis?

.....................................
.....................................

...................................

.....................................
.....................................

...................................

Werken ze?

.....................................
.....................................

...................................

Hoe klinkt het alarm?

.....................................
.....................................

...................................

Wat moet ik doen als ze afgaan?

.....................................
.....................................

...................................

zorg dat jouw ouders 

een rookmelder plaatsen!

Wist je dat als er brand is, dat je dan niets kan zien door de rook? Uitproberen hoe dat voelt? 
Doe op je kamer een blinddoek om en probeer binnen 1 minuut de weg naar buiten te vinden!

160208_werkboek_correcties.indd   25 8/02/16   12:45



26 | werkboek | brand! brand! brand! 

160208_werkboek_correcties.indd   26 8/02/16   12:45



160208_werkboek_correcties.indd   27 8/02/16   12:45



met steun van

160208_werkboek_correcties.indd   28 8/02/16   12:45


