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De nood aan statistiek 
binnen de brandweerzorg.

METEN 
IS WETEN

In België sterven nog teveel personen in 
een woningbrand. Dat kan grotendeels 
voorkomen worden door het plaatsen 
van rookmelders. Als hulpverleningszone 
is brandbestrijding één van de pijlers van 
onze werking. Als instantie binnen de 
hulpverlening, is één van onze doelstel-
lingen om meer te evolueren naar een 
maatschappijgerichte brandweerzorg (fire 
safety community). En statistiek kan ons 
hierbij helpen, want het verzamelen van 
data rond rookmelders stelt ons in staat 
om meer doelgerichte campages op te 
zetten en zo hopelijk vlugger resultaat te 
boeken. 

Een rookmelder is een belangrijke tool in 
dit verhaal. Op de klassieke wie-waar-vra-
gen, daar kunnen we door het ontbreken 
van statistiek niet op antwoorden. Meten 
is weten en met dit project maken we daar 
werk van. 

De nood aan statistiek binnen de brandweerzorg.

Aanzet
Een eerste dataverzameling 
kwam er in september 2015, 
waarbij onze brandpreven-
tieadviseurs in stedelijke, lan-
delijke en residentiële wijken 
tellingen uitvoerden. Nuttige 
info, maar de arbeidsinten- 
siteit was enorm! 

Vanuit een kostenefficiëntere 
insteek, werkte Fluvia het con-
cept uit om dergelijke rook-
melderspeiling te koppelen 
aan reeds bestaande brand-
weeropdrachten. Met haar 
niet-dringend karakter en het 
grote bereik van gemiddeld 
3.000 jaarlijkse interventies, 
lenen de wespenverdelgingen 
zich hier perfect toe. 



Een woningbrand overkomt mij niet, 
denk je. Toch krijgt de brandweer 
er elk jaar duizenden meldingen van. 
Toets met deze folder af 
hoe goed jij voorbereid bent. 

Hoe 
brandveilig 
is jouw woning? 

Verantwoordelijke uitgever: Claude Croes, voorzitter zoneraad 
Fotografi e: Nico Speleers

contact 

www.hvzfluvia.be

Rookmelders laten je niet stikken! 
Jaarlijks sterven in België meer dan honderd mensen door brand. 

Met een rookmelder stijgt de kans om een brand te overleven 

met meer dan 70%. Het installeren van (optische) rookmelders

is dan ook verplicht in huur-, nieuwbouw- en

gerenoveerde woningen.

Welke rookmelder kies je het best? 
Gebruik altijd een optische rookmelder, die snel reageert op beginnende branden 
en een scherp geluidssignaal geeft. Als je een rookmelder koopt, zorg dan dat die 
beschikt over: 
• de labels CE en EN14604;
• een batterij met een levensduur van tien jaar;
• een lampje en geluidssignaal die aangeven wanneer de batterij bijna leeg is; 
• een testknop; 
• een luid alarm.  

Optische rookmelders zijn verplicht in huur-, gerenoveerde en nieuwbouwwoningen. 
De wetgeving voor het plaatsen van rookmelders verschilt wel van gewest tot gewest. 

Referentie van de reglementering  8 mei 2009, B.S. op 25 juni 2009

Type rookmelder    Optisch*

Stroomvoorziening    Batterij met levensduur van 10 jaar 

Aantal      Minimum 1 per woning 

Plaatsing    In huur-, gerenoveerde en 

       nieuwbouwwoningen**  

*De term foto-elektrisch komt ook voor. Rookmelders van het ionische type voldoen niet aan de 
reglementering. **In geval van een huurwoning dient de plaatsing te gebeuren door de verhuurder. 

Hoe onderhoud je een rookmelder? 
• Test elke maand de rookmelder door op het knopje op het toestel te drukken.  
 Vervang tijdig de batterij.
• Stof het toestel maandelijks af. 

Waar installeer je de rookmelder(s)? 
• Installeer de rookmelders aan het plafond op minstens 30 cm van de hoek. 
 Op die manier kan de detector het snelst de rook oppikken. 
• Plaats zeker een rookmelder op elke verdieping. 
• Plaats ze in voldoende ruimtes (in volgorde van belangrijkheid): 
 • de overloop die uitgeeft op de slaapkamer(s) 
 • de inkom
 • de ruimte waarin het bovenste deel van de trap uitmondt
 • de kamer naast de keuken 
 • de slaapkamer(s) 
 • Alle andere woonruimtes

Om te vermijden dat de rookmelders vals alarm slaan, plaats je ze beter niet in 
de keuken, garage (rook van startende motor) of de badkamer (waterdamp). 
Naast een open venster of verluchtingsopening is ook geen goede plaats voor 
een rookmelder.

Hulpverleningszone Fluvia 
Doorniksesteenweg 214a
8500 Kortrijk 
Tel.: 056 23 99 70 
info@hvzfl uvia.be
www.hvzfl uvia.be

Niet-dringende oproepen 
Tel.: 056 22 44 44

Noodoproep brandweer, 
ziekenwagen 
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De nood aan statistiek 
binnen de brandweerzorg. 

Woningbranden eisen nog steeds veel slachtoffers. Te veel. Hang daarom rookmelders.

Samengevat kan je stellen dat de doelstelling is om het aantal slachtoffers en doden bij 
woningbranden te vermijden door het hangen van rookdetectoren. 

Het project past in de doelstellingen van het nationaal brandpreventieplan 2020: een 
meer veilige samenleving met significante vermindering van het aantal woningbranden 
en CO-intoxicaties, met het terugdringen van het aantal doden en gewonden en het be-
perken van de schade in en rond de woning. 

Woningbranden eisen nog steeds veel slachtoffers. Te veel. Met onze expertise als hulp-
verleners, kunnen wij de burgers mee op de goede weg zetten om een brandveilig leven 
na te streven. Maar hier draait het vooral toch rond het aankweken van een attitude. En 
dat kunnen Bob (“Nul op, bedankt Bob!”) en Ray (“Luister naar Ray”), alleen maar beamen. 

Als hulpverleningszone zijn wij perfect geplaatst om mee de schouders te zetten onder 
een brandveilige samenleving. Maar samenwerken is hiervoor cruciaal. Samenwerken 
met externe partners, de inwoners, overheden, beroepsorganisaties, brandwondenver-
enigingen, OCMW’s, sociale huisvestingsmaatschappijen, het onderwijs... Inzetten op 
meer en belangrijke pijlers is een noodzaak zodat de samenleving doordrongen wordt 
van de boodschap. 

Het hangen van een rookmelder is al een kleine stap in het proces om van de burger een 
risicobewust burger te maken. 

Doel rookmelderspeiling 
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Een korte rookmelderspeiling wordt sinds mei 2016 aan wespenverdelging gekoppeld. We 
stelden een enquête op met specifieke vragen rond aanwezigheid/werking rookmelders en  
de demografische gegevens. 

AAN DE SLAG

Efficiënt data verzamelen kan 
ook financieel laagdrempelig. 
Door die data net te verzame-
len bij niet-dringende inter-
venties (wespenverdelgingen), 
bereiken we niet alleen een 
groot publiek, maar kunnen we 
dit ook op een budgetvriende-
lijke manier aanpakken. 

De loonkost bij wespenverdel-
gingen is bestaand. De tijds-
duur van onze rookmelderspei-
ling en het digitaal loggen van 
deze gegevens, neemt slechts 
enkele minuten tijd in beslag. 
Er is dan ook nauwelijks tot 
geen stijging van de arbeidstijd 
én loonkost. 

Om onze rookmelderspeilingen 
eenvoudig te verwerken, scha-
kelen we Google-forms in voor 
een eenvoudige dataverwer-
king. Een kosteloze troef waar-
bij via de smartphone of tablet 
al ter plaatse kan geregisteeerd 
worden. 

financieel
laagdrempelig

#IEDEREEN 
BRANDPREVENTIEADVISEUR

Met een interne basisopleiding “Iedereen 
BPA” kregen ook alle operationele brand-
weermensen de kern van brandpreventiead-
vies mee. Gewapend met deze kennis kan er 
adequaat ingespeeld worden op prangende 
vragen tijdens de wespenverdelingen. 

collega’s met een  
basiskennis BPA.

756#
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RESULTATEN
De metingen liepen over 2016 en 2017. 
In 2016 werden enquêtes afgenomen 
in de hulpverleningszones Fluvia en 
Noord-Limburg. In 2017 kwamen daar 
nog volgende hulpverleningszones bij: 
Midwest, Vlaams-Brabant Oost en 
Westhoek. 

5
hulpverleningszones
brengen rookmelders in kaart

aantal metingen

woningen zonder rookmelder

aantal rookmelders / woning

resultaten / leeftijd

#

#

#

#

resultaten eigenaars / huurders

resultaten / type woning

specifiek voor Fluvia
de resultaten / gemeente

specifiek voor Fluvia
(postlokaal) invulpercentage

#

#

#

#
#



Fluvia
Noord-
Limburg Midwest

Vlaams-
Brabant 
Oost Westhoek

Eindtotaal

2016 1.341 663 2.004

2017 1.076 351 404 300 85 2.216

Eindtotaal 2.417 1.014 404 300 85 4.220
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AANTAL METINGEN
Jaaroverzichten 2016 & 2017

Over beide jaren bereiken we een totaal van 4.220 metingen. 

AANTAL METINGEN
#2.004

JAAR 2016 JAAR 2017
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AANTAL METINGEN
#2.216

HVZ Fluvia HVZ Noord-Limburg HVZ Midwest HVZ Vlaams-Brabant Oost HVZ Westhoek
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WONINGEN ZONDER ROOKMELDER
Jaaroverzichten 2016 & 2017

GEEN ROOKMELDER
JAAR 2016 JAAR 2017

20%
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0%

54%

GEEN ROOKMELDER

HVZ Fluvia HVZ Noord-Limburg HVZ Midwest HVZ Vlaams-Brabant Oost HVZ Westhoek

Percentage van de huizen zonder rookmelder. Uit de peilingen blijkt dat 50% van 
de ondervraagden geen enkele rookmelder heeft. 
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AANTAL ROOKMELDERS/ WONING

2016

Jaaroverzichten 2016 & 2017

Fluvia Noord-Limburg Eindtotaal
0 rookmelders 724 54 322 49% 1.046 52%

1 rookmelder 178 13% 110 17% 288 14%

2 rookmelders 208 16% 102 15% 310 15%

3 rookmelders 98 7% 57 9% 155 8%

4 rookmelders 71 5% 27 4% 98 5%

5 rookmelders 23 2% 20 3% 43 2%

5+ rookmelders 39 3% 25 4% 64 3%

Totaal 1.341 100% 663 100% 2.004 100%

HVZ Fluvia HVZ Noord-Limburg

20%
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0%

30%

40%

50%

60%

0 1 2 3 4 5 meer dan 5
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2017

Fluvia Noord-Limburg Midwest
Vlaams-
Brabant Oost Westhoek Eindtotaal

0 rookmelders 564 52% 159 45% 181 45% 135 45% 35 41% 1.074 48%

1 rookmelder 121 11% 57 16% 57 14% 34 11% 13 15% 282 13%

2 rookmelders 186 17% 54 15% 82 20% 43 14% 11 13% 376 17%

3 rookmelders 93 9% 35 10% 39 10% 27 9% 8 9% 202 9%

4 rookmelders 45 4% 11 3% 20 5% 36 12% 7 8% 119 5%

5 rookmelders 25 2% 22 6% 10 2% 10 3% 6 7% 73 3%

5+ rookmelders 42 4% 13 4% 15 4% 15 5% 5 6%  90 4%

Totaal 1.076 100% 351 100% 404 100% 300 100% 85 100% 2.216 100%

HVZ Fluvia HVZ Noord-Limburg HVZ Midwest HVZ Vlaams-Brabant Oost HVZ Westhoek
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40%

50%

60%

0 1 2 3 4 5 meer dan 5
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RESULTATEN / LEEFTIJD
Jaaroverzicht 2017
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RESULTATEN EIGENAAR / HUURDER
Jaaroverzicht 2017

#rookmelders 0 1 2 3 4 5 5+
eigenaar 52% 13% 15% 8% 5% 3% 4%

huurder 37% 19% 25% 10% 4% 2% 2%

Percentage van het aantal rookmelders op basis van eigenaar en / of huurder. 
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RESULTATEN / WONINGTYPE
Jaaroverzicht 2017

flat
halfopen bebouwing
rijwoning 
vrijstaande woning

WONINGTYPES

#rookmelders 0 1 2 3 4 5 5+
flat 26% 27% 27% 8% 3% 0% 8%

halfopen bebouwing 51% 14% 17% 9% 4% 3% 3%

rijwoning 54% 11% 17% 10% 4% 1% 3%

vrijstaande woning 49% 14% 15% 8% 6% 4% 4%

20%
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0%

0 1

30%

40%

50%

60%

2 3 4 5 5+

flat

#rookmelders

halfopen 
bebouwing

vrijstaande
woning

rijwoning
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Zonegebonden: Fluvia in kaart gebracht
Oplijsting van de metingen op basis van gemeente                Oplijsting van de metingen op basis van het invulpercentage
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jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec
4 3 42 71 191 189 328 476 436 305 89 3
0 0 0 21 74 97 162 269 258 171 27 1
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Wespennest vs rookmelderspeiling Verloop

De invulpercentages werden op 
regelmatige basis doorgestuurd 
naar de postverantwoordelijken en 
de contactpunten preventie, dit met 
een stimulerende doelstelling. 

De resultaten zijn heel postafhanke-
lijk. Globaal werd voor 53% van de 
wespenverdelgingen een enquête 
ingevuld. Een percentage van 
100% is moeilijk haalbaar. Reden? 
Wespennesten op openbare plaat-
sen, openbare gebouwen, tweede 
maal op zelfde adres, ... 

Streefdoel is uiteraard een zo hoog 
mogelijk percentage. 

Voor de posten met een laag 
invulpercentage moeten we actie 
ondernemen door vb. beter te 
faciliteren, de resultaten korter op 
te volgen, ... 

Oplijsting van de metingen op basis van gemeente                Oplijsting van de metingen op basis van het invulpercentage

wespennest rookmelderspeiling
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AVE BEV DEE GUL HAR HEU KOR KUU LAU LED LEN MAR MEN VIC WAR WEV ZWE
118 82 98 96 179 187 225 123 113 61 37 114 68 110 190 145 191
33 66 30 84 99 70 100 79 57 20 37 54 32 44 19 96 160
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CAMPAGNEMATERIAAL

“Mijn hond is mijn waker”, klinkt het nog al 
te frequent, “die alarmeert me wel wanneer 
het brandt in huis.” Een sprookje waar jam-
mer genoeg nog te veel mensen in geloven 
en die echt moet ontkracht worden. Want 
Max, die ruikt het niet altijd. 

Vanuit deze insteek ontwikkelde hulpver-
leningzone Fluvia twee campagnebeelden 
die de aandacht vestigen op het hangen 
van rookmelders. 
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OFFLINE
Drukwerk in de vorm van affiches en 
informatieve folders werd verdeeld 
over heel West-Vlaanderen via het 
netwerk van gemeenten en brand-
weerposten. De lokale bibliotheek, 
sporthal, gemeentehuis. Iedereen kon 
het zien: hang rookmelders! 

Om de boodschap nog iets meer 
kracht bij te zetten, werden binnen 
West-Vlaanderen ruim 1.500 au-
toruitstickers bedeeld onder het 
brandweerpersoneel. Ook onderweg 
werd de brandveilige boodschap dus 
duchtig verspreid.

ONLINE
Ook online waren we zichtbaar. 
Niet alleen op de brandweerwebsites, 
maar ook op de gemeentelijke webstek-
ken, werd de boodschap goed verspreid. 

Ook via social media creëerden we een 
draagvlak. Op de Facebookpagina ‘Hang 
rookmelders’, worden dan ook heel 
frequent acties op poten gezet om het 
belang van goedwerkende rookmelders 
in huis in de verf te zetten. Twitter- 
berichten ondersteunen dit initiatief. 
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Data zijn nodig om de werking van onze organisatie en het veiligheidsniveau van onze 
maatschappij te verbeteren. Het combineren van dataverzameling met andere taken of andere 
diensten is een methode die op veel vlakken de voorkeur geniet. 

Om de draagkracht van dit verhaal zo goed mogelijk te onderbouwen, zijn er een aantal stevige 
pijlers nodig. En die vonden we zowel binnen als buiten onze organisatie. Extern zijn de burg-
ers waarbij we de peiling afnamen, een cruciale schakel in het hele verhaal. Intern werken we 
dienstoverschrijdend, waarbij team preventie, team communicatie, de zoneraad met een ver-
tegenwoordiging van onze burgemeesters, het operationeel personeel en de brandpreventiead-
viseurs de handen in elkaar slaan.  

CONCLUSIE

SUCCESSEN

Eén van de grootste successen in deze 
dataverzameling, is de laagdrem-
peligheid en efficiëntie en dat laatste 
kan zowel weerspiegeld worden in de 
kosten als de arbeidsintensiteit. 

De rookmelderspeiling scoort ook door 
de tastbaar realistische aanpak naar 
zowel de burger als de medewerker. De 
brandweerman/-vrouw die over de vloer 
komt met kennis ter zake, is absoluut 
geen ver-van-mijn-bed-show meer. 

Brandweermannen krijgen makkelijk 
toegang tot de gehele woning dankzij 
het maatschappelijk vertrouwen dat ze 
genieten. Zo zijn de cijfers gebaseerd op 
onze waarnemingen en niet meegedeeld 
door de bewoners. Dit verhoogt de be-
trouwbaarheid van de cijfers. 

Ook voor onze eigen brandweermensen 
is het jaarlijks herhalen van deze actie 
een blijvende reminder rond brand-
veiligheid. 



AANDACHTSPUNTEN

Een drempel kan de motivatie van de 
operationele brandweermensen zijn, 
want initieel werd de rookmelderspeil-
ing gezien als een bijkomende taak. 
Verder kunnen we zeker ook nog verd-
er inzetten op snelheid. Nu werden de 
rookmelderspeilingen aangeboden op 
papieren drager én digitale drager. 

Naar het volgende wespenseizoen wordt 
ingezet in een grotere beschikbaarheid.

van digitale dragers in het werkveld, 
zoals tablets. 

Deze digitale meerwaarde wordt in het 
voorjaar 2018 dan ook als pilootproject 
uitgerold binnen drie brandweerposten 
van zone Fluvia. 
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TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

Naar de toekomst toe willen we blijven 
inzetten op deze rookmelderspeilingen 
bij wespenverdelgingen. De slagkracht 
verhoogt hierbij uiteraard als er nog 
meer hulpverleningszones dit verhaal 
ondersteunen. 

Naast deze dataverzamelingen tijdens 
wespenverdelgingen, denken we na of 
we de burgers zelf kunnen laten inlog-
gen, registreren en bevragen. Op die 
manier verzamelen we meer data. 

Ook de verzameling van emailadressen 
is een toekomstige doelstelling. Zo kan 
een nieuwbrief rond brandveiligheid 
op regelmatige basis (vb. tweejaarlijks, 
thematisch) verstuurd worden. 

Verder speelt ook nog het idee om ande-
re acties en / of data te koppelen via an-
dere spelers. We denken hierbij aan de 
gemeentelijke verkoop van rookmelders 
of andere partners actief binnen huis-
vesting (vzw Effect, Woonwijs, ...). 

#samennaareenbrandveiligetoekomst

BPA// luk.vancauwenberghe@hvzfluvia.be
COMMUNICATIE// kaat.nuyttens@hvzfluvia.be
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