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De publicatie Casuïstiek uit brandonderzoek voor Brandveilig Leven is een document waarin 
de woningbrand centraal staat. Het is namens de brandonderzoekers door het samenwerkings-
verband Oost 5 samengesteld om te kunnen gebruiken tijdens voorlichtingsmomenten vanuit de 
Brandweer. De aanleiding hiervoor is dat er tijdens voorlichtingsmomenten vaak wordt gehoord: 
‘Wat kan er nu in mijn woning gaan branden?’. Door hun opgedane ervaring kunnen de 
brandonderzoekers hier inmiddels een antwoord op geven. 

Elke casus omvat het authentieke verhaal van de brand, de brandoorzaak, foto’s en enkele 
preventieve tips op basis van de casus. Tevens zijn bij enkele casussen een voorlichtingsposter 
toegevoegd. Dit samen geeft een beeld van de impact als een brand je overkomt. 

De publicatie bestaat uit twee delen. Het eerste deel is dit casuïstieken boek en het tweede deel 
bestaat uit een digitaal bestand waarin per casus de foto’s zitten, maar ook de beschikbare 
posters. Op deze manier kunnen de foto’s gebruikt worden om bijvoorbeeld in een presentatie 
te zetten en daarbij het ‘echt verhaal’ te vertellen. 

Het is dus bestemd als informatiebron om te gebruiken bij voorlichting door de brandweer. De 
bewoner(s) van de woningen waar de branden hebben plaatsgevonden hebben toestemming 
gegeven om hun verhaal en de foto’s te mogen gebruiken voor voorlichtingsdoeleinden door 
de brandweer. Ze hopen dat hiermee brand bij anderen kan worden voorkomen. Zonder hun 
medewerking had deze publicatie niet tot stand kunnen komen. We zijn hun hier dan ook zeer 
dankbaar voor. 

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan dat deze verhalen en foto’s gebruikt worden voor 
commerciële doeleinden. 

We hopen op deze wijze met dit document een bijdrage te kunnen leveren aan een 
Brandveilig Leven!

Veel succes met de voorlichtingsactiviteiten.

De brandonderzoekers.

Oost 5 is een samenwerkingsverband van:

Brandweer Gelderland-Midden
Brandweer Noord- en Oost-Gelderland
Brandweer Gelderland-Zuid
Brandweer Twente
Brandweer IJsselland

Voorwoord
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Rookmelder van invloed geweest
Leven gered 4, 7, 10, 22 

Defecte melder 5

Lege batterij 6, 13, 15, 26

Niet geplaatste melder 2

Vluchtweg geblokkeerd 1, 2 

Potentieel fatale woningbrand 1, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 28

Leeftijd betrokken persoon
Kind  4, 5, 6, 7, 15

Senior (70+)  11, 12, 14, 19, 20, 23

Menselijk handelen
Actief 5, 6, 7, 10, 11, 20, 24

Passief 1, 3, 4, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 27

Apparaat             
Afzuigkap 22

Cv-ketel 2

Elektrische deken 12

Frituurpan  18

Strijkijzer  13

Televisie  23

Wasdroger  1

Wasmachine 26

thema casus 

Legenda
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Ruimte van ontstaan 

Atelier  17

Badkamer  26

Keuken  14, 16, 18, 21, 22, 28  

Overloop  1, 2 

Slaapkamer / kinderkamer  5, 6, 7, 8, 10, 12, 20, 27  

Woonkamer  3, 4, 9, 11, 13, 19, 23, 24

Zolder  15, 25

Oorzaak
Broei 17

Constructie open haard 4

Haast

Niet vastgezet bedlampje 13

Ouderdom (vergeetachtigheid) 6, 7

Roken 9, 10, 11, 20

Siervuur (o.a. kaars) 19, 24, 27

Spelen 5, 7

Stekker /  stopcontact / tafelstekkerdoos 3, 15, 16, 28

Technisch defect apparaat 12, 18, 22, 23, 26

Te hoog wattage lamp 8

Verkeerd aangelegde installatie  25

Vlam in de pan 21

thema casus 
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Casus 1 
Vluchtweg geblokkeerd door wasdroger in brand

Geblokkeerde vluchtweg
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De moeder werd wakker door een geluid (vermoedelijk de plafondlamp die naar beneden viel) 
en hoorde een raar getik. Ze ging op onderzoek uit en zag vanaf de zoldertrap vuur en rook op 
de overloop van de zolderverdieping. Ze begon ‘Brand’ te schreeuwen. Vrijwel tegelijkertijd riep 
haar zoon (20) die op zolder sliep ook ‘Brand’. Hij was wakker geworden door een geluid, moest 
hoesten en had het erg warm. Het was mistig en donker op zijn kamer. Toen hij de deur van zijn 
kamer naar de overloop open deed zag hij het vuur en sloot direct de deur en begon te roepen. 
De dochter (18) was door het geschreeuw wakker geworden en stelde voor dat zij 112 ging bel-
len. De moeder heeft 8 keer geprobeerd 112 te bellen maar door de paniek lukte dit niet op haar 
smartphone.

De vader is direct naar zolder gegaan en zag vlammen van circa 1 meter hoog bij de wasdroger. 
De wasdroger en de wasmand voor de wasdroger stond in brand. Hij wilde met de vulslang van 
de Cv-ketel de brand proberen te blussen maar kon door de rook en het vuur de slang niet 
bereiken. Hij kon door het vuur ook niet bij zijn zoon komen. Hij heeft het raam op de andere 
zolderkamer open gezet om de rook weg te laten stromen. Dit had echter geen effect. Met em-
mers water (uit de badkamer) heeft hij de brand geblust. Hij was zich aan het bedenken hoe hij 
zijn zoon door de rook heen kon krijgen. Vrijwel direct hierna stormde er veel brandweermannen 
de trap omhoog. De zoon is met een vluchtmasker door de rook heen uit de woning gehaald. 
De zoon had een stapelbed tegen het raam aan staan. Het bed was aan de muur verankerd. Een 

eventuele redpoging via het te openen 
raam was hierdoor niet mogelijk. De 
vader is bij de bluspoging door het glas 
van de lamp gelopen en was hierdoor 
gewond aan zijn voeten. De vader en 
zoon zijn allebei in het ziekenhuis be-
handeld vanwege de rookinhalatie.

De wasdroger was circa 18 jaar oud. De wasdroger is rond 22.30 uur aangezet met de gedachte 
deze een uurtje later weer uit te zetten. De reden hiervan was dat het apparaat niet goed meer 
functioneerde. De bewoner is op bed gaan liggen en is tijdens het tv-kijken in slaap gevallen. 
Origineel hoorde de wasdroger na afloop van het programma nog een tijd rond te draaien om 
het wasgoed af te koelen en daarna automatisch te stoppen. Dit deed de wasdroger niet meer en 
bleef verwarmen. De wasdroger heeft circa 3,5 uur aangestaan voordat de brand is ontdekt.

Aanwezige preventieve voorzieningen
De woning was niet voorzien van rookmelders. Men had daar niet eerder aan gedacht. 
‘Wat hebben wij een mazzel gehad’. Men had er nooit over gesproken wat te doen bij brand.

De brandontwikkeling
De brand is ontstaan in de wasdroger en 
heeft zich naar materialen in de directe
omgeving verspreid.

Gevolgen brand
• Schade aan / verlies van goederen.
• Schade aan de dakconstructie.

Soort woning
Eengezins-hoekwoning, rijtjeshuis.

Brandoorzaak
Defecte wasdroger

Voorkomen
• Gebruik een wasdroger bij voorkeur alleen als er iemand 
 aanwezig is.

• Hang een rookmelder op in de ruimte waar de 
 wasdroger staat 

• Maak na gebruik stoffilter(s) schoon. 

• Gebruik geen (deels) defect apparaat

De casus
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Casus 2 
Vluchtweg geblokkeerd door Cv-ketel in brand

Vluchtweg vanuit slaapkamer loopt langs Cv-ketel.

Plaats van ontstaan, 
rechtsboven in Cv-ketel
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De bewoner ging voor een keer wat later naar bed. Normaal gesproken zou de bewoner op het 
tijdstip van de brand al meerdere uren liggen te slapen. Toen de bewoner net op bed lag rook hij 
een brandlucht. Hij is vervolgens op onderzoek uitgegaan. Toen hij de deur van de slaapkamer 
open deed zag hij gelijk veel rook langs de deur van de CV-ruimte komen. De bewoner heeft 
vervolgens deze deur geopend waarna er vlammen uit de ruimte kwamen. In paniek is de bewo-
ner zijn balkon op gevlucht die zich aan de andere kant van zijn appartement bevond. Hierbij is 
hij langs de voordeur gekomen. Eenmaal op zijn balkon heeft de bewoner niet de hulpdiensten 
maar zijn ouders gebeld. Zijn ouders hebben hem vervolgens geïnstrueerd de woning te verlaten. 
Om zijn woning te kunnen verlaten moest hij weer naar binnen waar het inmiddels vol stond met 
rook. De bewoner heeft uiteindelijk een nacht in het ziekenhuis gelegen in verband met rook 
inhalatie.

Aanwezige preventieve voorzieningen
In de woning was geen rookmelder geplaatst. De enige rookmelder die aanwezig was lag nog in 
de verpakking op de kast.

De brandontwikkeling
De brand is door de Cv-installatie ontstaan. Kunststof onderdelen en de ombouw van de 
installatie zijn in brand geraakt gevolgd door een kunstkerstboom die in deze ruimte was 
opgeslagen. Door het openen van de deur heeft de brand zich verder binnen de woning 
kunnen ontwikkelen.

Gevolgen brand
• Schade aan / verlies van goederen.
• Ziekenhuis opname.

Soort woning
Appartement

Brandoorzaak
Een vastgelopen as van de cv-pomp heeft de 
brand veroorzaakt. Een technisch defect.

Slaapkamer
Voorkomen
• Laat periodiek onderhoud uitvoeren aan uw CV-ketel.

• Hang rookmelders in de vluchtroute.

De casus
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Casus 3 
Woonkamerbrand door tafelstekkerdoos.

Reconstructie.

Hoek van ontstaan
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De bewoner (70+) woont in een oud huis met weinig stopcontacten. Om toch al zijn apparatuur 
aan te kunnen sluiten heeft hij diverse tafelstekkerdozen op elkaar aangesloten. Toen hij terug 
kwam van boodschappen doen stond de Brandweer voor zijn deur en was zijn woonkamer 
uitgebrand. 

Aanwezige preventieve voorzieningen
Rookmelder in de verkeersruimte.

De brandontwikkeling
Door overbelasting is het kunststof van de tafelstekkerdoos gaan branden wat uiteindelijk heeft 
geleidt tot een flash-over in de woonkamer. 

Gevolgen brand
• Brand, rook en roetschade aan goederen en brandruimten.
• Enkele maanden naar vervangende woonruimte.

Soort woning
Benedenwoning.

Voorkomen
• Sluit geen tafelstekkerdozen op elkaar aan.

Brandoorzaak
Overbelasting tafelstekkerdoos.

De casus
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Casus 4 
Woonkamerbrand door open haard.

Opbouw van de 
open haard.

Vloerconstructie 
onder de haard

Kast achter open haard met 
doorvoeringen leidingen.
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Omstreeks 02.00 in de nacht schrikken de ouders van het gezin wakker van een hels kabaal in 
huis. De 230 volt onderling gekoppelde rookmelders gaan allemaal af. De vader staat op en ziet 
dat er rook staat in de overloop op de 1e verdieping. De vader probeert in eerste instantie het 
alarm van de rookmelders te stoppen (anders worden de kinderen wakker) en de moeder gaat 
naar beneden om te kijken wat er aan de hand is. De gang staat al onder de rook maar er is nog 
zicht. Ze doet de woonkamerdeur open en zag dat de ruimte volledig met rook was gevuld. Ze 
gaat naar boven en samen verzamelen ze de drie kinderen en vluchten naar buiten. Het oud-
ste kind (5) stond huilend naast het bed maar dat was door het geluid van de rookmelders niet 
gehoord. Het kind van 3 had zich onder de deken verstopt aan het voeteneinde en de baby (3 
weken) hield zich volkomen stil. Nadat de kinderen veilig buiten stonden (in de kou +/- 5 graden) 
gaat de vader weer naar binnen en ziet iets branden in de woonkamer. Hij belt de brandweer en 
zet de kinderen met hun moeder in de auto. Pas in de ambulance komt de baby weer tot leven / 

in beweging.

Brandoorzaak
De brandoorzaak is niet meer exact te 
achterhalen. De houten vloerconstructie 
onder de open haard is tot ontbranding 
gekomen. Er kan gloeiend materiaal 

via een scheur of naad op de houten vloerdelen onder de openhaard terecht gekomen zijn en 
de brand hebben veroorzaakt. Een andere oorzaak kan warmteoverdracht zijn vanuit de stenen 
onderzijde naar de houten vloerconstructie. Dit kan de (zelf)ontbrandingstemperatuur van hout 
hebben verlaagd tot < 100 graden Celsius. De vloer was nageïsoleerd met PUR isolatie. De 
woning is in de jaren ‘30 gebouwd. De vloerdelen waren mede hierdoor ‘kurkdroog’.

Aanwezige preventieve voorzieningen
De 230 volts onderling gekoppelde rookmelder had de bewoner zelf aangebracht toen hij de 
woning na aanschaf heeft gerenoveerd.

De brandontwikkeling
De houten vloerdelen en een deel van een vloerbalk zijn gaan branden. De PUR isolatie waar-
mee de houten vloer was geïsoleerd heeft niet bijgedragen aan de branduitbreiding. De hete 
rookgassen / het vuur heeft zich via een doorvoering voor leidingen kunnen verplaatsen naar de 
inbouwkast aan de achterzijde van de open haard. Via deze opening is het in de kast gaan bran-
den waar het vuur door zuurstofgebrek uiteindelijk is gedoofd. Bij aankomst van de brandweer 
waren er nauwelijks vlammen meer aanwezig.

Gevolgen brand
• Verzorgingspullen en kleding van de 
 3 weken oude baby zijn door de rook 
 onbruikbaar geworden.
• Schade aan de vloerconstuctie.
• Rookschade in het gehele huis.
• Circa 8 weken noodgedwongen verblijf 
 (in de kraamtijd) in een huurwoning 
 ver van basisschool van de kinderen.

Soort woning
Hoekwoning.

Voorkomen
• Denk er bij het na-isoleren van een ondervloer aan dat dit 
 ter plaatse van de open haard extra warmte ophoping kan 
 veroorzaken. Met name bij brandbare vloerconstructies is 
 dit een aandachtspunt.
• Maak een vluchtplan en bespreek dit met elkaar.

Brandoorzaak
Brand door open haard.

De casus
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Brandoorzaak
Brand in wasdroger. 
Exacte oorzaak is niet vastgesteld.  
Vermoedelijk ontstaan door technisch defect.

Locatie van ontstaan.

Casus 5
Slaapkamerbrand door spelen met los bedlampje.
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Brandoorzaak
Brand in wasdroger. 
Exacte oorzaak is niet vastgesteld.  
Vermoedelijk ontstaan door technisch defect.

De casus

 Casus 5 | kind - bedlampje - spelen - slaapkamer | Brandonderzoek

Voorkomen
• Zorg dat een bedlampje is gefixeerd zodat deze niet kan 

 omvallen of eenvoudig verplaatst kan worden.

• Voorzie een bedlampje van een led lamp. 

• Hang in een kinderkamer een rookmelder op.

• Vervang een defecte rookmelder direct.

Kinderen hebben na de lunch op woensdagmiddag boven gespeeld. Daarna zijn de kinderen 
buiten gaan spelen. De moeder was later in de middag bezig met de verzorging van de 9 weken 
oude baby. Ze hoorde boven een rookmelder af gaan en dacht direct aan de wasdroger die ze 
had aangezet. Boven op de 1e verdieping aangekomen zag ze in het trappengat naar de zolder 
een dikke zwarte rooklaag. Het was dus niet de wasdroger op de badkamer. Ze is direct naar be-
neden gegaan, heeft de baby in de kinderwagen de achtertuin ingeduwd en is 112 gaan bellen. 
Tegelijkertijd bedacht ze zich dat de brandweer aan de voorzijde zou aankomen en is daarom 
met de baby naar de voorzijde gegaan. De alarmcentrale vroeg haar niet meer naar binnen te 
gaan maar ze heeft toen gezegd dat ze dat wel ging doen om voeding en luiers voor de baby 
te pakken. Toen ze aan de voorzijde buiten stond bedacht ze zich dat haar andere kinderen, die 
buiten aan het spelen waren, altijd via de achterdeur naar binnen kwamen. Deze deur had ze 
niet op slot gedaan. Ze is toen weer naar binnen gegaan om de achterdeur op slot te doen. 
Daarna heeft ze aan de voorzijde de brandweer opgewacht.

Brandoorzaak
Het lampje lag op een andere kamer gereed om opgehangen te worden. Het lampje is door de 
kinderen gepakt en in een tafelstekkerdoos gestoken op de slaapkamer op zolder. Door contact 
tussen brandbare materialen en het hete oppervlak van de gloeilamp is de brand ontstaan.

Aanwezige preventieve voorzieningen
De rookmelder op de zolderverdieping 
was niet voorzien van een batterij. De 
batterijen vervangen ze op een vast mo-
ment van het jaar (na de jaarwisseling). 
Na het vervangen van de batterij op de 

zolder bleek de rookmelder niet meer te functioneren. Ze waren er nog niet aan toegekomen om 
de rookmelder te vervangen. De rookmelder op de 1e verdieping is door de rook afkomstig van 
de zolder in alarm gekomen. Na het vragen naar het ontbreken van een batterij in de rookmel-
der op de zolder zei de moeder het volgende en werd wat bleek: “Oh mijn G.…. stel je voor dat 
dit ’s nachts was gebeurd. Mijn zoontje slaapt op zolder”.

De brandontwikkeling
Het lampje is door een kind op / tegen speelgoed aangelegd. Door de warmteontwikkeling is 
het speelgoed tot ontbranding gekomen. Daarna zijn de gordijntjes voor het knieschot en de 
matrassen op het bed gaan branden. Hierbij is er zware rookontwikkeling ontstaan. Er waren 
geen ventilatieopeningen of openstaande ramen in dakconstructie. De brand is gesmoord / 
gestikt door tekort aan zuurstof.

Gevolgen brand
• Schade aan / verlies van goederen 
 met emotionele waarde zoals foto’s, 
 voetbalshirts met handtekeningen 
 en een zwemdiploma.
• Circa 10.000 euro inboedelschade.
• Circa 12 weken noodgedwongen 
 verblijf op vakantiepark ver van 
 basisschool van de kinderen.

Soort woning
Rijtjeshuis.

Brandoorzaak
Bedlampje met gloeilamp tegen speelgoed. 
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Overloop op zolder met rookmelder zonder batterij tegen plafond.

Bedlampje op locatie van ontstaan van de brand.

Casus 6 
Slaapkamerbrand door van bedrand afgevallen bedlampje.
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De casus

 Casus 6 | kind - bedlampje - slaapkamer | Brandonderzoek

Voorkomen
• Zorg dat een bedlampje vast zit.

• Voorzie een bedlampje van een led lamp. 

• Hang in een kinderkamer een rookmelder op.

• Vervang altijd direct de batterij als deze leeg is.

De moeder moest vanwege het werk voor een keer extra vroeg op. Na ontbeten te hebben is zij 
naar boven gelopen. Op de overloop rook zij een brandlucht. Onder aan de zoldertrap zag zij 
rook op de overloop van de zolder. Ze is ‘brand, brand’ gaan gillen en hierdoor is haar kind dat 
op de zolder slaapt wakker geworden. Het kind zag het dekbed wat op hem lag in brand staan 
en heeft het brandende dekbed van zich afgegooid. Dit kwam terecht op een kapstok met 
kleding. Het was een geluk dat de moeder wakker was geworden. Er was wel een rookmelder 
aanwezig op de gang maar daar zat geen batterij in. In de slaapkamer was geen rookmelder 
aanwezig.

Brandoorzaak
Het bedlampje was op de rand van het bed geplaatst. Het kind heeft tijdens het slapen het 
lampje van de rand af doen vallen. Het lampje zat niet vast. Door de hoge oppervlakte tempera-
tuur van de gloeilamp is het beddengoed tot ontbranding gekomen.

Aanwezige preventieve voorzieningen
De rookmelder op de zolderverdieping was niet voorzien van een batterij. De batterij was er 

uit gehaald toen er de rookmelder een 
signaal gaf dat de batterij leeg was. Men 
was vergeten een nieuwe batterij te 
kopen en in de rookmelder te plaatsen.

De brandontwikkeling
Het brandende dekbed is op een kapstok met kleding gegooid. Hierdoor heeft de brand zich 
kunnen ontwikkelen en heeft ook de gordijnen en het raamkozijn in brand gezet.

Gevolgen brand
• Schade aan / verlies van goederen met emotionele waarde.
• Schade aan de constructie (dakkapel).

Soort woning
Rijtjeshuis.

Brandoorzaak
Bedlampje met gloeilamp.
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NEN 2535 rookmelder.

Casus 7 
Slaapkamerbrand door spelen op bed met lampje.
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De casus

 Casus 7 | kind - lamp - spelen - slaapkamer | Brandonderzoek

Voorkomen
• Zorg dat een bedlampje vast zit.

• Voorzie een bedlampje van een led lamp. 

• Hang in een (kinder)kamer een rookmelder op.

De bewoner (volwassen maar circa 5 jaar van geest) is toen hij wakker werd op bed gaan spelen 
met een lamp. Toen er brand ontstond is hij ‘brand, brand’ gaan roepen omdat hij dat op school 
heeft geleerd. Daarop heeft hij de kamer verlaten. De rookmelder van de brandmeldinstallatie is 
door de rook in alarm gekomen.

Aanwezige preventieve voorzieningen
Brandmeldinstallatie met volledige bewaking. Deze heeft gefunctioneerd.

De brandontwikkeling
Het lampje heeft het beddengoed en het matras tot ontbranding gebracht. Door het sluiten van 
de kamerdeur door het personeel is de brand grotendeels gestikt. 

Gevolgen brand
• Schade aan / verlies van goederen met emotionele waarde.
• Beperkte schade aan de constructie.
• Bewoners groepswoning (7) moesten enkele dagen naar andere locatie.

Soort woning
Groepswoning met zorg.

Brandoorzaak
Spelen met gloeilamp onder 
kussen / beddengoed
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Brandontwikkeling in beeld.

Lampje geklemd aan verwarmingsbuis.

Casus 8 
Slaapkamerbrand door gloeilamp met te hoog wattage in bedlampje.
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De casus

 Casus 8 | bedlampje - te hoog wattage - slaapkamer | Brandonderzoek

De brand is gedetecteerd door de brandmeldinstallatie die in de groepswoning aanwezig was. 
Ook is de brand door een begeleider van een naastgelegen woongroep opgemerkt. Dit doordat 
de bewoner (volwassen maar circa 10 jaar van geest) van het brandadres verschrikt en paniekerig 
de aandacht trok van deze begeleider.

Brandoorzaak
Het lampje zat vastgeklemd tussen een verwarmingsbuis en de muur. Het lamparmatuur was 
voorzien van een gloeilamp met een hoger wattage dan waarvoor deze geschikt was. De hitte-
straling van de gloeilamp heeft het kunststof van het armatuur tot ontbranding gebracht.

Opmerkelijk
In de kamer is eenzelfde lamp gevonden 
die ook door hitteopbouw van de 
gloeilamp beschadigd was.

Aanwezige preventieve voorzieningen
Brandmeldinstallatie (rookmelders) met volledige bewaking en doormelding naar de RAC. 

De brandontwikkeling
De brandende lamp heeft een knuffeldier naast de lamp aangestoken. De knuffel is vervolgens 
brandend op bed gevallen en heeft het beddengoed aangestoken. Begeleiders die op onderzoek 
uitgingen waar de brandmelding vandaan kwam hebben de deur van de kamer open laten staan 
waardoor de rook zich door de groepswoning kon verspreiden.

Gevolgen brand
• Schade aan / verlies van goederen met emotionele waarde.
• Bewoners groepswoning moeten enkele dagen naar andere locatie.

Soort woning
Groepswoning met zorg.

Brandoorzaak
Gloeilamp met een te hoog wattage.

Voorkomen
• Overschrijd het maximaal aangegeven wattage van een 

 verlichtingsarmatuur niet.  

• Hang in een (kinder)kamer een rookmelder op.
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Deels verbrand bankstel.

Casus 9 
Woonkamerbrand door sigaret op bank.
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De casus

 Casus 9 | leven gered - bank - roken - woonkamer | Brandonderzoek

Voorkomen
• Plaats een asbak op een stabiele oppervlakte. 

• Plaats een asbak niet op de bank.

• Hang rookmelders op in de vluchtroute.

De bewoner had tijdens het televisie kijken zitten roken op de bank. De asbak had de bewoner 
naast zich op de zitting van de bank geplaatst. Dit deed de bewoner wel vaker. De bewoner is om 
circa 22.00 uur naar bed gegaan. Bij de bovenburen kwamen omstreeks 2.00 uur de gekoppelde 
rookmelders in alarm en er werd een brandlucht geroken. De brandweer is prio 2 ter plaatse ge-
komen vanwege een brandgerucht. Tijdens het onderzoek op locatie werd na circa 10 minuten 
de brand bij de onderburen ontdekt omdat er vlammen zichtbaar waren achter een raam. Omdat 
het onduidelijk was welke voordeur bij welke woning behoorde is het raam ingeslagen. Via het 
raam is de brand geblust en de woning betreden. In de slaapkamer werd in de rook de verdwaas-
de bewoner op bed aangetroffen. De woning had geen rookmelders. Als de brand niet door de 
bovenburen was ontdekt dan had deze brand fataal af kunnen lopen.

Aanwezige preventieve voorzieningen
Geen

De brandontwikkeling
De sigaret is vermoedelijk van de asbak afgevallen en is blijven smeulen tussen de bekleding/
kussens van de bank. Na circa 4 uur is de bank tot ontbranding gekomen. Het is bekend dat het 
enkele uren kan duren voordat een smeulbrand veroorzaakt door een sigaret over gaat tot een 
brand met vlammen. De rook is via een opening in de vloerconstructie bij de bovenburen terecht 
gekomen.

Gevolgen brand
• Schade aan opstal en inboedel.

Soort woning
Benedenwoning.

Brandoorzaak
Asbak met smeulende sigaret op zitkussen 
van de bank. Vermoedelijk is bij het opstaan 
de sigaret van de asbak afgevallen.
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Reconstructie slaapkamerbrand.

De leven reddende rookmelder.

Casus10 
Slaapkamerbrand door roken op bed.



25

De casus

 Casus 10 | leven gered - beddengoed/gordijn - roken - slaapkamer | Brandonderzoek

Voorkomen
• Rook niet in bed.

• Hang rookmelders op in de vluchtroute(s).

De bewoner is na een gezellig avondje naar bed gegaan. De bewoner had die avond enkele 
biertjes gedronken. Op bed heeft de bewoner nog een sigaret opgestoken. Iets wat de 
bewoner volgens eigen zeggen normaal niet doet. Opeens schrikt de bewoner wakker van 
het geluid van de rookmelder op de gang en ziet naast zich een vuurzee (gordijnen in brand). 
De bewoner springt van het bed af en vlucht de kamer uit.

Aanwezige preventieve voorzieningen
Eén functionerende rookmelder op de overloop van de verdieping.

De brandontwikkeling
De sigaret is vermoedelijk van een schaaltje dat functioneerde als asbak afgevallen of is uit de 
hand van de in slaap gevallen bewoner gevallen. De sigaret is op het beddengoed of op de deels 
op de grond liggende (brandbare) gordijnen gevallen. 

Gevolgen brand
• Schade aan opstal en inboedel.

Soort woning
Hoekhuis, rijtjeswoning

Brandoorzaak
Brandende / smeulende sigaret gevallen op 
beddengoed of gordijnen naast het bed.

Rookmelder op de overloop.
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Resten van (elektrische) stoel met sta-op hulp

Casus 11 
Woonkamerbrand door sigaret op stoel.
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De casus

 Casus 11 | senior - stoel - roken - woonkamer | Brandonderzoek

Voorkomen
• Plaats een asbak op een stevige ondergrond.

• Plaats de asbak niet op de bank/stoel.

• Zorg voor rookmelders in de vluchtroutes

De bewoner (80+) had sigaretten zitten roken op de stoel. Hierna was de bewoner koffie gaan 
drinken op de galerij van de flat. Toen de bewoner binnen iets hoorde was er rook zichtbaar die 
vanuit de woonkamer de gang op stroomde. De bewoner is direct de buren gaan waarschuwen. 
Omstanders hebben de brandweer gebeld. Als deze brand ’s nachts had plaatsgevonden dan was 
er geen rookmelder geweest om de bewoner te waarschuwen.

Aanwezige preventieve voorzieningen
Geen rookmelders aanwezig.

De brandontwikkeling
De sigaret is vermoedelijk achtergebleven op de stoel. De bekleding en vulling van de stoel is tot 
ontbranding gekomen en heeft een bijzettafeltje, het kozijn achter de stoel en een kast aange-
straald en doen ontbranden. Op diverse plaatsen in de woning zijn sigarettenpeuken aangetrof-
fen. Deze lagen niet in een asbak.

Gevolgen brand
• Schade aan opstal en inboedel.

Soort woning
Aanleunwoning bij zorginstelling. Zorg op afroep.

Brandoorzaak
Brandende / smeulende sigaret in/ tussen de 
stoelkussens gevallen
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Elektrische deken met stekker in stopcontact.  

Schakelaar elektrische deken in hoogste stand.

Casus 12 
Slaapkamerbrand door Elektrische deken.
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De casus

 Casus 12 | senior - elektrische deken - ouderdom - slaapkamer | Brandonderzoek

De bewoner (80+) heeft rond 19.00 uur de elektrische deken onder de dekens gelegd en aange-
zet. Rond 22.00 uur is de bewoner naar bed gegaan en heeft de deken opgevouwen op de grond 
gelegd. Volgens eigen zeggen heeft de bewoner de elektrische deken uitgezet. De stekker laat 
de bewoner altijd in het stopcontact zitten. De bewoner werd wakker en kreeg bijna geen adem 
meer. De kamer was volledig gevuld met rook. De bewoner wist niet wat te doen en drukte op 
de persoonlijke alarmeringsknop. Het betrof een aanleunwoning waarbij de aangrenzende zor-
ginstelling de zorg verleend.

De zorgverlener is rustig naar de woning gegaan in gedachte dat de bewoner assistentie nodig 
had bij het naar de toilet gaan. In de woonkamer (met rookmelder) hing geen rook. Toen de 
zorgverlener de slaapkamerdeur opende liep hij tegen een muur van rook aan. Met ingehouden 
adem heeft de zorgverlener de bewoner uit de kamer getrokken.
Zonder de persoonlijke alarmeringsknop had deze brand fataal af kunnen lopen.

Aanwezige preventieve voorzieningen
Rookmelder in woonkamer (de vluchtroute)

De brandontwikkeling
Het betrof een oude elektrische zonder temperatuurbeveiliging. Alleen de deken heeft gebrand 
met veel rookontwikkeling.

Gevolgen brand
• Schade aan inboedel (spulletjes).

Soort woning
Aanleunwoning.

Brandoorzaak
Opgevouwen (oude) elektrische deken met 
stekker in het stopcontact en de schakelaar in 
de hoogste stand.

Voorkomen
• Voorzie bij ouderen (vergeetachtig) ook de verblijfsruimten 
 van rookmelders.

• Maak alleen gebruik van een thermisch beveiligde 

 elektrische deken.
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Reconstructie brandruimte.

Casus 13 
Woonkamerbrand door strijkijzer.
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De casus

 Casus 13 | strijkijzer - technisch defect - woonkamer | Brandonderzoek

Brandoorzaak
Technisch defect strijkijzer in combinatie met 
vergeten uit te zetten van strijkijzer.

De bewoner moest voor het vertrek naar het werk nog snel een blouse strijken. Het strijkijzer is 
toen dit klaar was rechtop op de tafel gezet. Hierna heeft de bewoner de blouse aangetrokken 
en is naar zijn werk vertrokken. Hierbij is de bewoner vergeten de stekker uit het stopcontact te 
trekken. Een klein uurtje na vertrek werd de bewoner door de bovenbuurvrouw gebeld met de 
mededeling dat er brand was. Zij had de brand ontdekt doordat rook en brandlucht via haar me-
terkast de woning in kwam. De bewoner had er niet aan gedacht om een inboedelverzekering af 
te sluiten. Het opruimen van de brandschade en met name rookschade aan de woning was voor 
rekening van de bewoner.

Aanwezige preventieve voorzieningen
Rookmelder uit 2001, zonder batterij (Een rookmelder gaat circa 10 jaar mee).

De brandontwikkeling
Door een technisch defect is het strijkijzer gaan branden. Het kunststof is brandend van de tafel 
gelopen en heeft de houten tafel en een vloerkleed in brand gezet.

Gevolgen brand
• Schade aan opstal en inboedel.

Soort woning
Benedenwoning

Voorkomen
• Schaf bij voorkeur een strijkijzer aan die automatisch 
 uitschakelt. 

• Zorg voor functionerende rookmelders. 

Rookmelder zonder batterij.
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Magnetron met zichtbare rookschade.

Tijdschakelaar magnetron.Het verbrande broodje bapao.

Casus 14 
Keukenbrand / rook door vergeten voedsel in magnetron.
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De casus

 Casus 14 | voedsel - ouderdom - keuken | Brandonderzoek

De bewoner (80+) had zin in wat te eten. De bewoner had een broodje bapao warm gemaakt 
in de magnetron. Deze was nog niet warm genoeg waarna deze nogmaals in de magnetron is 
geplaatst. De bewoner zei hierover: “Ik heb de magnetron op 60 seconden gezet en ben toen in 
mijn stoel weer even televisie gaan kijken” Het broodje is gaan aanbranden en roken. De bewo-
ner had dit niet in de gaten. Een bouwvakker op de gang van de zorginstelling zag rook onder 
de deur door komen. Hij opende de deur zag de kamer vol met rook staan en een bewoner die 
televisie zat te kijken. Pas toen hij riep dat de bewoner naar buiten moest komen had de bewo-
ner in de gaten wat er aan de hand was. Na de hand gaf de bewoner aan tijdens het televisie 
kijken niet meer aan het broodje te hebben gedacht.

De magnetron kan niet op 60 seconden worden ingesteld. De stand van de tijdschakelaar van de 
magnetron stond op nog op 1 minuut. Vermoedelijk heeft de bewoner de tijd verkeerd ingesteld 
als gevolg van slecht zicht in combinatie met de kleine cijfers op de magnetron.

Aanwezige preventieve voorzieningen
Rookmelder aangesloten op de brandmeldinstallatie van de zorginstelling. De rookmelder is niet 
in alarm gekomen. Vermoedelijk door de warme luchtlaag die aan het plafond hangt die de 
relatief koude rook tegen houdt.

De brandontwikkeling
De brand is beperkt gebleven tot het broodje bapao.

Gevolgen brand
• Lichte rookschade en stankoverlast.

Soort woning
Wooneenheid in zorginstelling.

Voorkomen
• Hang bij ouderen (vergeetachtig) ook een rookmelder op 

 in de verblijfsruimten.

Brandoorzaak
Verbrand broodje bapao in magnetron.
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Locatie stopcontact op kast.

De brandoorzaak: het stopcontact.

Casus 15 
Zolderbrand door stekker in stopcontact.
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De casus

 Casus 15 | stopcontact - zolder | Brandonderzoek

Een vader (weduwnaar) stond op het punt om naar zijn werk te gaan (nachtdienst start 00.00 
uur). Hij was nog even aan het internetten toen de internetverbinding weg viel. In de meterkast 
had hij zelf een stopcontact aangebracht ten behoeve van de internetvoorziening. Deze was 
geplaatst op de groep van de zolder. Hij zag dat deze groep was uitgevallen. Hij is naar boven 
gelopen om te kijken waardoor dit werd veroorzaakt. Vanaf de onderzijde van de zoldertrap zag 
hij de rook al hangen en hoorde hij geknetter. Hij heeft direct zijn gezin (3 kinderen, verder geen 
volwassen persoon aanwezig) uit bed gehaald. Op de overloop van de 1e verdieping hing een 
rookmelder. Hier zat geen batterij in. De vader gaf aan mazzel te hebben gehad. Hij wilde er niet 
aan denken wat er gebeurd zou zijn als hij weg was gegaan.

Brandoorzaak
De wasdroger was middels een verlengsnoer aangesloten op een oud stopcontact op de zol-
derkamer. De contactpennen van de stekker zaten niet meer strak in het stopcotact. Er was wat 
speling waardoor er sprake was van een kleiner contact oppervlakte. Als het contactvlak tussen 
de contactbus (stopcontact) en contactpen (stekker) slecht is kan zelfs bij lage vermogensafname 
warmteontwikkeling plaatsvinden. De combinatie met het hoge vermogen van de wasdroger 
heeft er voor gezorgd dat de contactpennen en -bussen gloeiend heet zijn geworden. Dit heeft 
het kunststof van de stekker en het stopcontact tot ontbranding gebracht.

Aanwezige preventieve voorzieningen
Rookmelder zonder batterij. Toen de 
batterij leeg was is deze niet vervangen.

De brandontwikkeling
Het brandende stopcontact heeft materialen op de kast aangestoken. De vlammen hebben 
daarna de PVC-schrootjes bereikt wat voor een snelle branduitbreiding heeft gezorgd.

Gevolgen brand
• Schade aan opstal (dakconstructie)  
• Schade aan inboedel.

Soort woning
Rijtjeswoning.

Voorkomen
• Vervang stopcontacten met ‘speling’.

• Hang rookmelders op in de vluchtroute(s).

Brandoorzaak
Stekker in stopcontact.
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Keukenkastjes met links snoer vaatwasser en 
rechts stopcontact (op de grond liggend).

Contactpen stekker vastgesmolten aan contactbus 
(contactbus is open gebroken).

Casus 16 
Keukenbrand door stekker in stopcontact met te strak snoer.
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De casus

 Casus 16 | stopcontact - keuken | Brandonderzoek

Brandschade aan de keuken.

De bewoner had de vaatwasser aangezet en is weggegaan. Enkele uren later is de brand ontdekt 
door wateroverlast bij de ondergelegen winkel.

Brandoorzaak
De brand is ontstaan door een stekker van de vaatwasser die niet goed in het stopcontact zat. 
Het snoer aan de stekker stond strak gespannen waardoor de stekker niet goed (scheef) in stop-
contact zat. Hierdoor was er een verminderd contactoppervlak tussen stekker (contactpennen) 
en stopcontact (contactbussen). De hoeveelheid energie die normaal door het volledige contac-
toppervlak gaat wordt nu door een kleiner oppervlakte geleidt. De temperatuur van het metaal 
kan hierdoor oplopen tot > 1000 graden Celsius. Hierdoor komen de kunststof onderdelen tot 
ontbranding.

Aanwezige preventieve voorzieningen
De woning was niet voorzien van rookmelders. 

De brandontwikkeling
De kunststof onderdelen van de stekker en het stopcontact zijn gaan branden. De brand heeft 
zich verspreid naar het keukenkastje waar het stopcontact zat en naar de spouwconstructie ach-
ter de voorzetwand van de keuken. Daar vandaan heeft de brand zich verder verplaatst naar de 
wand- en vloerconstructies.

Gevolgen brand
• Schade aan opstal circa 200.000,- Euro
• Schade aan inboedel circa 5000,- Euro.

Soort woning
Appartement.

Brandoorzaak
Stekker met strakgespannen snoer in stopcontact.

Voorkomen
• Zorg dat het snoer aan stekker(s) in het stopcontact

 voldoende speling heeft.

• Hang rookmelders op in de vluchtroute(s).
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Schade in atelierkamer.

Restanten van de poetsdoeken.

Casus 17 
Atelierbrand door broei in poetsdoeken.
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De casus

 Casus 17 | poetsdoeken - broei - atelier | Brandonderzoek

De bewoonster had de avond voor de brand rond 18.00 kwasten schoongemaakt. Dit doet ze 
altijd met terpentine omdat ze schildert met olieverf. De doeken doet ze daarna altijd direct in 
een plastic zak die ze onder de werktafel legt. De volgende morgen is de bewoonster rond 11 
uur naar beneden gegaan. Op de verdieping was niks vreemds waarneembaar. Circa 45 minuten 
later rook de bewoonster een vreemde lucht. Alsof er ergens dakbedekkingswerkzaamheden 
waren. Toen de geur na een half uur toe nam is de bewoonster op verkenning gegaan en kwam 
er achter dat de trapopgang naar de verdieping onder de grijze rook stond. Ze is naar boven ge-
gaan naar de slaapkamer. Daar bleek het niet vandaan te komen. Toen ze naar de atelierkamer 
ging zag ze dat de rook onder de tafel vandaan kwam. Ze is gaan roepen naar haar man. Die 
kwam naar boven toe. De bewoonster is met water uit de badkamer gaan proberen de brand te 
blussen. Haar man probeerde haar te overtuigen hier mee te stoppen en naar beneden te gaan. 
Weg uit de rook. Hij is wel naar beneden gegaan en is in paniek naar buiten gerend. Een over-
buurvrouw heeft uiteindelijk de brandweer gebeld. De centralist had gezegd dat iedereen naar 
buiten moest gaan. Met dit bericht is het uiteindelijk gelukt om de bewoonster te overtuigen om 
naar beneden te komen.
In de woning waren geen rookmelders aanwezig. De bewoners zijn zich er van bewust dat ze 
mazzel hebben gehad dat de brand niet ’s nachts snel ontwikkeld heeft.

Brandoorzaak
Met oude doeken en terpentine zijn de kwasten schoongemaakt waarop olieverf zat. In de olie-
verf was lijnolie is verwerkt. De doeken zijn na afloop in elkaar gepropt en in een zak gestopt. In 

de doeken heeft de lijnolie warmteont-
wikkeling veroorzaakt met uiteindelijk 
brand tot gevolg.

Aanwezige preventieve voorzieningen
Geen

De brandontwikkeling
De broei heeft circa 18 uur na het schoonmaken van de kwasten geleid tot vlammen.

Gevolgen brand
• Schade aan opstal
• Schade aan inboedel.

Soort woning
rijtjeswoning.

Voorkomen
• Laat gebruikte doeken met olie niet achter in een prop, 
 maar spreid de doeken (buiten) uit.

• Was met olie vervuilde doeken of kleding op een hoge

 temperatuur (minimaal 60°C). 

Brandoorzaak
Broei in poetsdoeken.
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Schade aan de afzuigkap.

Casus 18 
Keukenbrand door defecte frituurpan.
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De casus

 Casus 18 | frituurpan - technisch defect - keuken | Brandonderzoek

Thuis gekomen na een avondje stappen, had men zin in een snack. In de keuken is de frituurpan 
aangezet. De bewoners zijn op de bank gaan zitten. Een tijdje later hoorde zij een raar geluid 
vanuit de keuken. Toen ze gingen kijken stond de frituurpan in brand. Met water hebben zij de 
brand weten te blussen. Een bewoner heeft hierbij snijwonden aan de voeten opgelopen omdat 
er een glas op de grond gevallen was. De andere bewoner had lichte brandwonden en vond het 
niet noodzakelijk behandeld te worden. De volgende ochtend stonden de blaren op de arm. 
Door het genuttigde alcohol was hierdoor de pijn ‘s nachts niet gevoeld.

Aanwezige preventieve voorzieningen
De rookmelders zijn pas na het ontdekken ingekomen door rookverspreiding. 

De brandontwikkeling
Het kunststof gedeelte van de frituurpan is tot ontbranding gekomen en het vuur is de afzuigkap 
in gezogen. Het afvoerkanaal op de keuken is voor een deel verbrand. Het blussen door de be-
woner heeft erger voorkomen.

Gevolgen brand
• Rookschade in de woning
• Brandschade aan de keuken.

Soort woning
Rijtjeswoning

Brandoorzaak
De temperatuurbeveiliging in de frituurpan 
heeft de brand veroorzaakt. Het frituurvet is 
niet bij de brand betrokken geweest.

Voorkomen
• Blijf tijdens het koken zoveel mogelijk in de ruimte waar 

 dit plaats vindt.
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Locatie televisie.

Casus 19 
Woonkamerbrand door kaars op televisie
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De casus

 Casus 19 | siervuur/kaars - woonkamer | Brandonderzoek

De bewoonster had op kerstavond een sierkaars (kerstmannetjes) die op de TV stond aangesto-
ken. Toen na een tijdje de vlam op deze kaars te groot werd, heeft zij geprobeerd deze uit te 
blazen. Dit lukte haar niet, waarna zij geprobeerd heeft de vlammen uit te slaan met een panne-
tje. Ook deze bluspoging lukte niet. Vervolgens heeft zij een kleed van haar bank als blusdeken 
willen gebruiken. Dit bleek niet te lukken en ondertussen begon de TV waar de kaars op stond 
mee te branden. De buurvrouw die assisteerde bij deze bluspoging verklaarde, dat zij bij een BHV 
cursus wel eens een filmpje had gezien waarbij een rook laag heel snel naar beneden kwam zet-
ten. Zij verklaarde dat dit bij deze brand exact hetzelfde ging als bij dat filmpje. 

Aanwezige preventieve voorzieningen
De woning was voorzien van rookmelders.

Gevolgen brand
• Schade aan / verlies van goederen. 
• Voor lage tijd onbewoonbare woning
• Emotionele schade 

Soort woning
Appartement. 

Voorkomen
• Plaats een kaars in een daarvoor bedoelde standaard.

Brandoorzaak
Brand door combinatie van onverwacht 
brandgedrag van een sierkaars en een 
bluspoging.
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Uitgebrande slaapkamer.

Schoteltje op nachtkastje waar 
de bewoner de peuken op legt.

Casus 20
Slaapkamerbrand door roken op bed.
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De casus

 Casus 20 | beddengoed - roken - slaapkamer | Brandonderzoek

De bewoner (65+) had een nacht niet kunnen slapen en was daarom op bed gaan liggen. Op 
bed is een sigaret opgestoken. De bewoner is in slaap gevallen. Toen de bewoner wakker werd 
stond het dekbed in brand. De bewoner is opgestaan en is op zoek gegaan naar de hond. De be-
woner kon het huisdier niet te pakken krijgen en is naar buiten gegaan. Tot twee keer toe is de 
bewoner terug naar binnen gegaan. Omwonende hebben de bewoner uiteindelijk tegen kunnen 
houden toen deze voor een derde keer terug naar binnen wilde gaan. De bewoner had 1e en 2e 
graads brandwonden opgelopen en is vervoerd naar het brandwondencentrum in 
Beverwijk vanwege de brandwonden en roet in de longen.

Aanwezige preventieve voorzieningen
Geen rookmelders.

De brandontwikkeling
Een sigaret heeft het beddengoed in brand gezet. De brand heeft zich uitgebreid naar de 
matrassen en de houten bed omranding. Uiteindelijk heeft er een flashover plaatsgevonden in 
de slaapkamer.

Gevolgen brand
• De volledige inboedel is totalloss verklaard door de brand- en rookschade.
• 3 maanden verblijf in vervangende woonruimte.
• Langdurige ziekenhuisopname.

Soort woning
Appartement.

Brandoorzaak
Bewoner is al rokend op bed in slaap 
gevallen.

Slaapkamer

Voorkomen
• Rook niet in bed.

• Hang rookmelders op in de vluchtroute(s).
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Blusdeken waarmee geprobeerd is de vlam in de pan te blussen.

Pan met zonnebloemolie.

Casus 21 
Falende blusdeken bij vlam in de pan.
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De casus

 Casus 21 | falende blusdeken - pan - vlam in de pan - keuken | Brandonderzoek

Een bewoner van een woonfunctie met zorg rook een vreemde lucht. De vreemde lucht bleek 
afkomstig te zijn van de pan die op het vuur stond. In de keuken aangekomen kwam er net een 
vlam in de pan. De bewoner heeft een blusdeken gepakt en hiermee geprobeerd de brand te 
blussen. De blusdeken was op de juiste wijze op de pan gelegd maar de vlammen kwamen door 
de blusdeken heen. De bewoner heeft geprobeerd de blusdeken opnieuw te plaatsen maar dit 
had geen effect. Uiteindelijk hebben BHV-ers de brand weten te blussen.
Er was nog één bewoner vermist. De BHV-ers hebben toen, tegen beter weten in, de ruimten die 
onder de rook stonden toch nog doorzocht. De vermiste bleek achteraf reeds in veiligheid te zijn.
De BHV-ers zijn door ambulance personeel behandeld voor rookinhalatie.

Aanwezige preventieve voorzieningen
Rookmelders in de verkeersruimten.

De brandontwikkeling
De brand is beperkt gebleven tot de pan.

Gevolgen brand
• Enkele BHV-ers met rookinhalatie

Soort woning
Woonfunctie met zorg.

De NVWA heeft onderzoek gedaan 

naar blusdekens en concludeert dat 

blusdekens onbetrouwbaar zijn om 

een brand waarbij olie/vet in brand 

staat te doven.

Geadviseerd wordt om een vlam in 

een pan of een frituurbrand niet te

blussen met een blusdeken.

Voorkomen
Bij een vlam in een (frituur)pan doet u het volgende:

• Bedek, indien mogelijk, uw handen / trek ovenhandschoenen 
 aan

• Dek de brandende pan af met een passende deksel of 
 koekenpan (plaats de deksel of pan van u af)

• Zet de warmtebron uit

• Doe de afzuigkap uit

• Laat de pan met de deksel staan totdat deze volledig is 
 afgekoeld (tenminste een uur)

• Waarschuw bij twijfel altijd de brandweer

Brandoorzaak
Oververhitting van zonnebloemolie in een 
pan. Vlam in de pan.
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Casus 22 
Brand door afzuigkap.

Keuken met afzuigkap.

Kastje boven de afzuigkap.
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De casus

 Casus 22 | leven gered - afzuigkap - technisch defect - keuken | Brandonderzoek

De kinderen en de moeder van het gezin waren een weekeind naar familie gegaan. De vader was 
thuis gebleven om een aantal klusjes af te ronden. Toen hij ’s nachts op bed lag werd hij, zoals hij 
zelf verklaarde, wakker door een droom. Toen hij wakker werd hoorde hij een rookmelder. Hij 
kon nog net op tijd via het raam de woning verlaten. Hij was achteraf gezien opgelucht dat zijn 
gezin niet thuis was.

Aanwezige preventieve voorzieningen
Rookmelders in de verkeersruimten.

De brandontwikkeling
De brand is ontstaan ter plaatse van het snoer bij de stekker van de afzuigkap. De beplating van 
de keuken is gaan branden en het vuur is overgeslagen naar de bovengelegen zolder en de 
dakconstructie. Doordat de hitte weg kon is niet de volledige keuken in vlammen op gegaan.

Gevolgen brand
• Woning enkele maanden niet bewoonbaar.
• Onenigheid met tussen schade experts over de totale schade. Hierdoor flinke vertraging 
 van de herstelwerkzaamheden.
• Zware schade aan constructieonderdelen.
• Schade aan persoonlijke eigendommen.

Soort woning
Hoekwoning

Brandoorzaak
De brand is ontstaan ter plaatse van het snoer  
van de afzuigkap.

Slaapkamer

Voorkomen
• Hang rookmelders op in de vluchtroute(s).
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Casus 23
Woonkamerbrand door televisie.

Linksachter in woonkamer stond de televisie.

Televisie en televisiemeubel 
staat in brand.

Roland Heitink, Gelrenieuws
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De casus

 Casus 23 | ouderdom - TV - technisch defect - woonkamer | Brandonderzoek

De bewoonster (70+) zat televisie te kijken toen het beeld op zwart ging en er wat zwarte rook 
uit de televisie kwam. De bewoonster heeft haar zoon gebeld om te vragen wat te doen. Er 
kwam geen rook meer uit de televisie. Ze heeft op advies de stekker uit het stopcontact getrok-
ken. Daarna heeft ze de voordeur en de schuifpui naar het balkon open gezet. Dit om even te 
ventileren om zo de brandlucht te verdrijven. Haar zoon had toegezegd om direct te komen 
om te kijken wat er aan de hand was met de televisie. Een tijdje later bleek de televisie toch te 
branden. Toen heeft ze een theedoek nat gemaakt en daarmee geprobeerd de brand te blussen. 
Omdat dit niet lukte heeft ze de brandweer gebeld. Die zeiden ‘blijft u aan de lijn’. De stroom 
viel als gevolg van de brand uit en daarmee ook de stroom voor het telefoontoestel. Ze is in de 
woonkamer (brandruimte) blijven staan. Immers er was gezegd ‘blijft u aan de lijn’. De bewoon-
ster had niet door dat de stroom was uitgevallen. Uiteindelijk is ze door haar zoon uit de 
woonkamer gered. Hij moest om bij zijn moeder te komen op zijn knieën over de galerij 
kruipen omdat hierin een dikke laag rook hing.

Aanwezige preventieve voorzieningen
Rookmelder in verkeersruimte.
Scheidingsconstructie naar besloten galerij bezat niet de minimaal vereiste 20 minuten brand-
werendheid. Door het open staan van de voordeur heeft de rook zich kunnen verspreiden naar 
de besloten galerij van het appartementencomplex. Hierdoor was de vluchtroute voor de bewo-

ners maar ook de aanvalsroute voor de 
brandweer belemmerd.

De brandontwikkeling
De brand is ontstaan in de televisie en heeft zich naar materialen in de directe omgeving 
verspreid. Omdat de voordeur en een schuifpui open stonden is veel rook en temperatuur
afgevoerd en is de branduitbreiding beperkt gebleven.

Gevolgen brand
• Schade aan / verlies van goederen. Hier waren ook fotoalbums bij die nog op 
 de salontafel lagen.
• Schade aan appartement en apartementencomplex.

Soort woning
appartement 

Voorkomen
• Besprek wat te doen bij brand.

• Hang bij ouderen (vergeetachtig) ook in de verblijfsruimten 
 een rookmelder op.

• Bedenk hoe je de Brandweer belt als de stroom is 
 uitgevallen.

Brandoorzaak
Technisch defect televisie
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Hoek van de woonkamer waar de sfeerhaard had gestaan.

De sfeerhaard  met daarin, verdiept, 
het reservoir voor de bio-ethanol.

Het reservoir van de sfeerhaard .

Aangepaste opening voor reservoir.

Casus 24
Woonkamerbrand door zelfaangepaste sfeerhaard op bio-ethanol.
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De casus

 Casus 24 | sfeerhaard - siervuur - woonkamer | Brandonderzoek

De bewoner had in de woonkamer een sfeerhaard staan. De hiervoor benodigde bio-ethanol zit 
in flessen met een inhoud van 1 liter welke precies in het reservoir past. De bewoner heeft aan-
gegeven dat er bij het vullen van het reservoir wel eens wat bio-ethanol gemorst wordt. Bij het 
aansteken van de sfeerhaard gaat het mis: niet alleen de bio-ethanol in het reservoir ontbrand 
maar ook de bio-ethanol die is ‘gemorst’. Het brandje breidt zich uit en uiteindelijk heeft de hele 
woonkamer rook en roetschade. 
De bewoner had zelf een opening in de bodem van de sfeerhaard gemaakt zodat het reservoir 
hier in valt in plaats van dat het op de bodem van de haard staat. Dit vond de bewoner mooier. 
Als gevolg hiervan kon de bio-ethanol die werd gemorst uit de haard stromen. De sfeerhaard 
stond op de vloer en de bio-ethanol is zo op de vloerbedekking terecht gekomen. Bij het 
aansteken is ook de gemorste bio-ethanol ontstoken waardoor de brand zich snel kon uitbreiden 
buiten de sfeerhaard.

Brandoorzaak
Bio-ethanol verdampt snel. Hierdoor is niet altijd goed te zien dat er gemorst is. De brandbare 
dampen van de gemorste bio-ethanol worden door de vlam van de kachel ontstoken.

Aanwezige preventieve voorzieningen
Geen

De brandontwikkeling
De bio-ethanol heeft de vloerbedekking in brand gezet en van daar uit de omliggende goederen.

Gevolgen brand
• Schade aan opstal en inboedel.

Soort woning
Appartement

Brandoorzaak
Brand door knoeien bio-ethanol tijdens 
bijvullen gelkachel.

Slaapkamer

Voorkomen
• Voer zelf geen aanpassingen uit aan apparaten.

• Lees goed de gebruiksaanwijzing over het vullen van 

 de sfeerhaard.

• Steek de sfeerhaard niet aan als er bio-ethanol is gemorst.
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Restanten normaaldoos (lasdoos) met kroonsteentjes 
en flexibele bedrading.

Wandcontactdoos in de badkamer waarop 
de föhn was aangesloten. Geen randaarde 

aanwezig en te dunne bedrading.

Casus 25
Zolderbrand door verkeerde bedrading.
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De casus

 Casus 25 | elektrische installatie - verkeerd aangelegd - zolder | Brandonderzoek

De bewoner stond in de badkamer zijn haar te föhnen. Tijdens het gebruik van de föhn slaat 
de zekering uit. De bewoner gaat naar beneden en herstelt de zekering in de meterkast. 
Daarna gaat hij verder met föhnen. Opnieuw slaat de zekering er uit. Hierna hoort de bewoner 
geknetter op de zolder en ruikt hij een brandlucht. De bewoner belt vervolgens 112 om de brand 
te melden. 

Brandoorzaak
Tijdens het onderzoek naar de oorzaak blijkt dat de huidige badkamer oorspronkelijk geen 
badkamer was. De bewoners hebben bij de ombouw naar badkamer zelf de elektrische installatie 
uitgebreid. Hierbij is zogenaamd tweelingsnoer met een flexibele kern gebruikt (2 x 0,75 mm²). 
Dit type bekabeling is hier niet voor geschikt. De maximale belasting van de bekabeling is 1300 
Watt. Het vermogen van de föhn is 2000 Watt. Wanneer de föhn gebruikt wordt, wordt de beka-
beling overbelast. Doordat er spullen op de bedrading lagen kon de warmte niet weg. Door de  
warmteopbouw in de bekabeling is uiteindelijk brand ontstaan.

  

Aanwezige preventieve voorzieningen
Geen.

De brandontwikkeling
De zolder werd gebruikt als opslagruimte. Er lagen diverse spullen op de elektrische installatie. 
De brand heeft de spullen op de zolder in brand gezet. Op zolder was onder andere een rol PVC 
buis aanwezig. Deze heeft gezorgd voor een snelle(re) branduitbreiding.

Gevolgen brand
• Zolder uitgebrand.

Soort woning
Rijtjeswoning.

Voorkomen
• Laat elektra aanleggen door ter zake kundige personen.

Brandoorzaak
In de zelf aangebrachte elektrische installatie 
is kortsluiting ontstaan. Er is een te lichte 
bekabeling gebruikt. De maximale belasting 
van de bekabeling is overgeschreden.



5656

Casus 26
Badkamerbrand door wasmachine.
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De casus

 Casus 26 | wasmachine - technisch defect - badkamer | Brandonderzoek

De bewoonster zat in de tuin en rook een brandlucht. Ze dacht dat de buren gingen barbecueën. 
Toen de geur indringender werd is ze toch even in haar woning gaan kijken. Toen ze de deur 
naar de trap open deed zag ze rook hangen. Ze rende naar boven en zag dat de wasmachine op 
de badkamer in brand stond. Ze sloot de deur van de badkamer en ging naar buiten. Aan de ene 
buurman vroeg ze om 112 te bellen en aan de andere buurman vroeg ze of hij de stroom van 
haar woning wilde halen. Dit en het sluiten van de deur van de brandruimte had ze geleerd 
op de BHV-cursus. Ze gaf aan spijt te hebben de batterij van de rookmelder niet vervangen te 
hebben. Dan had ze de brand zeker eerder ontdekt.

Aanwezige preventieve voorzieningen
Rookmelder zonder batterij op 1e verdieping.

De brandontwikkeling
De brand is beperkt gebleven tot de wasmachine en de directe omgeving.

Gevolgen brand
• Schade aan opstal en inboedel

Soort woning
Rijtjeswoning

Brandoorzaak
Technisch defect in wasmachine

Voorkomen
• Vervang elk jaar op een vast moment de batterij van 
 de rookmelder(s).

• Schaf bij voorkeur rookmelders aan waarvan de batterij 
 10 jaar mee gaat.
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Uitgebrande slaapkamer.

Casus 27 
Slaapkamerbrand door kaars.
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De casus

 Casus 27 | siervuur/kaars - slaapkamer | Brandonderzoek

De bewoner en zijn vriendin kwamen na een avondje stappen ’s nachts thuis. Op de slaapkamer 
hebben zij een geurkaars aangestoken die in de stellingkast stond (niet in een kaarshouder). 
Daarna zijn ze op bed gaan liggen en zijn uiteindelijk in slaap gevallen. Ze hebben er niet aan 
gedacht de kaars te doven.  In de vroege ochtend wordt de vrouw wakker van lichtverschijnselen. 
Ze zag vlammen ter plaatse van de stellingkast. Ze heeft haar vriend wakker gemaakt en samen 
hebben ze nog een bluspoging gedaan met water en natte handdoeken. Het lukte niet om het 
vuur te blussen. Het vuur bleef zich uitbreiden. Omdat er inmiddels ook een behoorlijke rook-
ontwikkeling was besloten ze om het pand te verlaten. De bewoner heeft de (brandwerende) 
slaapkamerdeur achter zich dicht getrokken. Omdat ze niet zeker wisten of er andere bewoners 
aanwezig waren hebben ze overal op de deuren gebonsd. Uiteindelijk bleek dat er verder nie-
mand thuis was. Buiten hebben ze 112 gebeld. De vlammen kwamen toen inmiddels uit het dak. 
De brand heeft zich grotendeels beperkt tot de slaapkamer. Op de rest van de verdieping was 
wel rook- en roetschade. De bewoners zijn met ademhalingsproblemen en enkele brandwonden 
naar de huisarts gebracht. 

Aanwezige preventieve voorzieningen
Geen rookmelder aanwezig.
Slaapkamer is een beschermd subbrandcompartiment.
Er waren brandblussers aanwezig. Dit was bekend bij de bewoner en zijn vriendin. Zij hebben er 
bij hun bluspoging echter geen gebruik van gemaakt. De bewoner gaf aan dat hij in de paniek 
van het moment niet wist hoe hij deze moest gebruiken en daarom de brandblusser niet heeft 
gebruikt.

De brandontwikkeling
De kaars heeft spullen in de kast aangestoken. De brand heeft zich vanaf de kast naar aangren-
zende brandbare materialen verplaatst.

Gevolgen brand
• Schade aan / verlies van goederen. 
• Schade aan kamer en de dakconstructie.
• Brandwonden bewoners.

Soort woning
Kamerverhuur.

Voorkomen
• Doof kaarsen voor het slapen gaan.

• Maak gebruik van een veilige kaarshouder.  

• Houd voldoende afstand tussen de kaars en brandbare 
 goederen.

• Hang rookmelders op in de vluchtroute(s)

• Zorgen voor bekendheid en geoefendheid met 
 kleine blusmiddelen.

Brandoorzaak
Kaars (zonder houder) in kast.
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Casus 28 
Keukenbrand door tafelcontactdoos.

Reconstructie van de situatie bij het ontstaan van de brand.
De rode pijl geeft de plek aan waar de stekkerdoos hing.

Overbelaste tafelcontactdoos (andere casus)
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De casus

 Casus 28 | tafelstekkerdoos - keuken | Brandonderzoek

Om 02:45 uur wordt de baby wakker. De moeder maakt in de keuken een drinkfles klaar in de 
daarvoor bestemde flesopwarmer. Als ze de keuken verlaat sluit ze (gelukkig) de deur tussen de 
hal en de keuken. ‘s Morgens vroeg om 06:30 uur ziet de buurman rook vanonder de dakrand 
van zijn buren persen. Hij alarmeert de buren door te schreeuwen en aan te bellen waarna het 
gezin wakker wordt. De bewoner geeft aan dat er toen in de slaapkamer al veel rook aanwezig 
was en hij hierdoor slecht zicht had. De ouders vluchten samen met beide kinderen via de trap, 
door de rook naar buiten. De brandweer heeft de keukenbrand snel onder controle maar de 
schade is aanzienlijk.

De oorzaak
Stekkerdozen worden vaak gebruikt als middel om gemakkelijk ergens een nieuw stroomaf-
namepunt te maken. Bij afname van hoge vermogens kan er door een te hoge overgangsweer-
stand een hoge temperatuur ontstaan in de metalen delen van de stekkerdoos waarna kunststof 
delen kunnen gaan branden. Als het contactvlak tussen de contactbus (stopcontact) en contact-
pen (stekker) slecht is kan zelfs bij lage vermogensafname warmteontwikkeling plaatsvinden. 
Er kan dan eigenlijk te weinig ‘stroom’ verplaatsen van de bus naar de pen. Door veelvuldig in 
en uit trekken van de stekker kan de contactbus ‘lui’ worden waardoor het contact in de tijd 

steeds slechter wordt met mogelijk te 
hoge warmteontwikkeling en brand 
tot gevolg.

Aanwezige preventieve voorzieningen
De woning was voorzien van 1 rook-
melder op de 2e etage (zolder). De toe-
gangsdeur naar de zoldertrap houdt de 
rook tegen waardoor de rookmelder op 
de zolder niet in alarm gaat.

De brandontwikkeling
Door een overgangsweerstand in de tafelcontactdoos waarop de magnetron en de koel-vries-
combinatie is aangesloten ontstaat brand. De brand ontwikkelt zich in de keuken waarbij de 
wandaftimmering, keukenkastjes en schrootjesplafond in brand raken. 

Gevolgen brand
• Aanzienlijke brand, rook en roetschade in de keuken, woonkamer. Rookschade in de 
 gehele woning.
• De baby is in het ziekenhuis behandeld voor rookinademing.

Soort woning
Rijtjeswoning.

Brandoorzaak
Overgangsweerstand en/of overbelasting in 
de tafelcontactdoos in de keuken.

Voorkomen
• Gebruik een ‘stekkerdoos’ alleen voor apparaten met een 
 laag vermogen.

• Een installateur kan indien nodig een nieuw ‘stopcontact’ op 
 de gewenste plaats aanleggen.

• Overschrijdt nooit het maximaal aangeven vermogen dat 
 vermeld staat op de bodem van de ‘stekkerdoos’.

• Plaats rookmelders in de vluchtroute op iedere verdieping.
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