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maart  veiligheid
In de maand maart staat binnen MindUp het thema ‘veiligheid’ centraal in het leefstijlproject ‘Zo fit als je kunt’. Op de 
beschermde woonvormen gaan we hierover met elkaar in gesprek. Hoe zorgen wij er met elkaar voor dat we ons prettig 
en veilig voelen in onze omgeving? Ook hebben we met elkaar aandacht voor brandveiligheid en wat je moet doen bij een 
ongeluk. We gaan deze maand met elkaar naar de brandweerkazerne in Leeuwarden en krijgen daar een rondleiding.

TIP 1: KOOP MEERDERE ROOKMELDERS VAN GOEDE KWALITEIT 
Het hebben van rookmelders is erg belangrijk. Plaats rookmelders in huis sowieso in de hal en op de overloop. 

Koop rookmelders van goede kwaliteit en bekijk dit op internet of laat je goed informeren. Vervang jaarlijks 

de batterijen. Test dan ook meteen of de rookmelder het nog goed doet en maak de melder stofvrij met een 

vochtige doek of stofzuiger. Bespreek deze adviezen ook met anderen, zodat ook zij zich hier bewust van 

worden.

TIP 2: KOOP MEERDERE KOOLMONOXIDEMELDERS VAN GOEDE KWALITEIT
Koop niet alléén rookmelders, maar ook voor iedere verdieping in huis een koolmonoxidemelder. Vooral 

in de buurt van een CV-ketel, kachel en geiser is het verstandig een koolmonoxidemelder te plaatsen. Ook 

hierbij geldt dat je je goed moet laten informeren. De meeste koolmonoxidemelders gaan vijf jaar mee. Op 

de achterkant van de melder staat doorgaans het productiejaar. Kijk goed op de verpakking voor tips waar je 

koolmonoxidemelders moet plaatsen.

TIP 3: WEET WAAR DE VLUCHTROUTES ZIJN EN MAAK EEN VLUCHTPLAN  
Het is verstandig om thuis een vluchtplan te hebben. Wat zijn de vluchtroutes in het geval van brand? Het 

is belangrijk dit met elkaar te bespreken en mogelijk eens te oefenen. Zorg ervoor dat vluchtroutes vrij zijn 

van obstakels, zoals tafels en dozen. Mocht het niet mogelijk zijn om op de bovenverdieping veilig te kunnen 

vluchten, koop dan een touwladder die je in geval van nood kunt gebruiken. Sta ook op je werk met elkaar stil 

bij het vluchtplan en herken de vluchtroutes.

TIP 4: ZORG DAT JE WONING GOED BESCHERMD IS TEGEN INBRAAK
Zorg dat je woning voor inbrekers niet aantrekkelijk is. Bezoek de website politiekeurmerk.nl en ontdek hoe 

je er voor zorgt dat je woning goed beschermd is tegen inbrekers. Woningen met het Politie Keurmerk Veilig 

Wonen hebben 90 procent minder kans op een geslaagde inbraak. Een inbreker bedenkt zich wel twee keer 

voor hij een woning met Politiekeurmerk probeert te betreden. Je kunt de woning laten checken door een 

PKVW-expert. Meerdere verzekeraars geven korting op de inboedelverzekering bij een PKVW-certificaat.

TIP 5: ZORG DAT JE KENNIS HEBT VAN EHBO
Door te weten wat je kunt doen in geval van nood kun je snel iemand helpen. Een ongeluk zit in een klein 

hoekje. Om die reden is het raadzaam om kennis te hebben van EHBO (Eerste Hulp Bij Ongelukken). Deze 

kennis kun je het best opdoen bij een EHBO-vereniging. Ook op de website van de EHBO kun je kennis op 

doen.  Er bestaat ook  de mogelijkheid om een cursus EHBO voor kinderen te volgen. 
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