
Een beginnende brand in uw bedrijf kunt
u zelf blussen. Mits u natuurlijk de juiste

middelen bij de hand heeft, zoals een
brandslanghaspel of een draagbare brand-

blusser. Let wel: het is van levensbelang
dat u het merkt als u de brand niet langer
kunt beheersen. Houd altijd in de gaten of
u zonder moeite en gevaar de ruimte kunt
verlaten. En vergeet nooit dat bij brand de

rook doodsoorzaak nummer een is. Rook
bevat namelijk vaak giftige gassen en 

verspreidt zich veel sneller dan vuur.
In deze folder leest u hoe u ervoor kunt

zorgen dat u in uw bedrijf de juiste
blusmiddelen voorhanden heeft.
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Bekijk uw situatie kritisch

Wilt u weten hoe het er in uw bedrijf voorstaat?
Stel uzelf dan de volgende vragen.

1. Hebben we voldoende blusmiddelen om overal
een beginnende brand te kunnen blussen? 
Een brandblusser op de eerste etage is niet vol-
doende om een beginnende brand op de derde
verdieping te kunnen blussen.

2. Weet iedereen waar de blusmiddelen zijn en
hoe ze worden gebruikt? Vraagt u het uw
collega’s eens; er zullen er maar weinig zijn 
die het weten. De blusmiddelen moeten:
- een vaste plaats aan de muur hebben,
- goed zichtbaar zijn,
- goed toegankelijk zijn,
- door iedereen te gebruiken zijn,
- klaar zijn voor direct gebruik.

3. Worden de blusmiddelen jaarlijks door een
expert onderhouden en gecontroleerd? Slecht
onderhouden brandblussers en brandslang-
haspels kunnen dienst weigeren als u ze nodig
heeft. 
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De juiste brandblusser

Wilt u een brandblusser of een brandslanghaspel
aanschaffen, laat u dan goed informeren over de
verschillende soorten. In sommige gevallen kan
het verkeerde blusmiddel gevaarlijk zijn. Slaat
bijvoorbeeld de vlam in de pan, dan kunt u met
water een steekvlam veroorzaken. Een sproei-
schuimblusser is geschikt voor de meeste typen
brand en veroorzaakt de minste nevenschade.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw
plaatselijke brandweer en op www.brandweer.nl
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In de serie ‘Brand-veiligheidsinfo’ 

zijn folders over de volgende 

onderwerpen beschikbaar:

Particulier

1. Rookmelders en brandblussers

2. Vluchten bij brand

3. Brandwonden: voorkomen en 

eerste hulp

4. Een veilige schoorsteen

5. Voorkom Koolmonoxide-

vergiftiging (CO)

6. Doe het zelven en brandveilig-

heid

7. Op kamers en brandveiligheid

8. Brandpreventie voor ouderen  

9. Brandpreventie op vakantie

10. Veilig omgaan met flessengas,

barbecue en vuurkorf

11. Controlelijst brandveiligheid in

woningen

12. Wat te doen na een brand?

Bedrijf – instelling

15. Gebruiksvergunningen 

16. Bedrijfshulpverlening: veiligheid 

op de werkplek

17. Brand in uw bedrijf: het ontruimings-

plan

18. Feestversiering? Het kan en moet 

veilig

19. Brandblussers op uw werkplek

20. Brandveiligheid op evenementen 

Dit is een uitgave van de NVBR m.m.v. het

Netwerk Communicatie Brandweer en

Rampenbestrijding (COBRA) in samenwerking

met het Netwerk Preventie (LNB)
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