Lagereschool

A. Doelstelling
Deze vorming is voor:
- kinderen in het lager onderwijs, meer bepaald de tweede graad ( 3de en 4de leerjaar).
De kinderen:
- hebben kennis over onveilige situaties en bijhorende preventiemaatregelen.
- hebben elementaire kennis over:
l het ontstaan van brand;
l brandwonden;
l eerste hulp bij brandwonden.
l kunnen risico’s inschatten.
l kunnen beslissingen nemen rekening houdend met mogelijke gevolgen.
l kunnen zichzelf in veiligheid brengen bij brand.
l nemen een voorbeeldfunctie naar hun ouders op.
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B. Materialen
Wat heb jij nodig voor de vorming?
- Handleiding
- Infofiches
- USB Stick
- Poster ‘Vuurdriehoek’
- Onveilige woning (smart board technologie) – USB stick
- Preventiespel – USB stick
- Fotoreeks 3: ‘Brandwonden’
- Fotoreeks 4: ‘Blussen en EHBB’
- Fotoreeks 6: ‘Symbolen en pictogrammen’
- Fotoreeks 7: ‘The fire keeps burning inside’
- Rode en groene kaarten
- FIRE werkboekje
- Computer of laptop+ beamer en groot scherm
Wat hebben de deelnemers nodig tijdens de vorming?
- Werkboekje FIRE
- Diploma hulpbrandweerman ( indien vorming na bezoek brandweer)
Mee te geven met de deelnemers:
- Gevaarstickertjes BRAVO en VONK
- Werkblaadjes Deze BRAVO vorming bestaat uit één traject: duurtijd 2 uur.
Deze vorming wordt ingepland in het weekprogramma van de brand en brandwondenpreventieweken.

c. Activiteiten

1. Inleiding 				

Deze BRAVO vorming bestaat uit één traject: duurtijd 2 uur.
Deze vorming wordt ingepland in het weekprogramma van de brand en brandwondenpreventieweken.

Wat heb je nodig ?

1.Inleiding 10 minuten
2.Wij zijn op zoek naar hulpbrandweerlieden! 5 minuten
3. Herkennen van onveilige situaties 25 minuten
4. Onveilige situaties veilig maken 25 minuten
5. Op zoek gaan naar gevaar: in de klas, op school en thuis 20 minuten
6. Vluchten 15 minuten
7. Raad geven bij een ongeval 20 minuten
8. Diploma hulpbrandweerman 5 minuten

Voorstelling :
- Stel je zelf voor aan de kinderen.
- Geef mee aan de kinderen wat je komt doen en hoelang je aanwezig bent in de klas. Maak eventueel afspraken met de groep rond de vraagstelling.

Concept: kinderen opleiden tot hulpbrandweerlieden

BRAVO = levende waterdruppel die zowel branden kan blussen , als brandwonden spoelen. Daarvoor kan BRAVO zich omvormen tot een brandweerman of arts.

De vorming start met een oproep voor hulpbrandweerlieden. Aan de hand van een profiel wordt
bekeken wat een hulpbrandweerman allemaal moet kunnen en weten. Doorheen de vorming worden de kinderen opgeleid tot hulpbrandweerman en komen alle aspecten van het profiel aan bod.
Op het einde van de vorming ontvangen de kinderen het diploma van hulpbrandweerman.
Het is dus belangrijk om de kinderen, doorheen de vorming, steeds te benaderen als toekomstige
hulpbrandweerman!
De vorming kan aangevuld worden met een bezoek aan de brandweerkazerne of een bezoek van
een brandweerman aan de school.

5 minuten

- Power Point presentatie met slides van de inleiding

Inleiding :
- Maak gebruik van de slides die behoren tot de inleiding om de les aan te vatten.
-nLeg aan de kinderen uit wie BRAVO is en voor wat hij staat.

Vat een groepsgesprek aan met de kinderen :
- Wie is er al geconfronteerd met een brand thuis ?
> Laat de kinderen kort hun verhaal doen.
- Wie heeft er al eens een brandwonde opgelopen ?
> Laat een 2 tal kinderen hun verhaal doen. Aansluitend kan je met enkele korte vragen verder
ingaan op hun verhaal.
Aantal brandwondenslachtoffers :
- Ga verder vanuit de individuele verhalen over naar de cijfers die aantonen dat heel wat kinderen
zijn die brandwonden oplopen vandaag in ons land.
- Eindig met de verwijzing dat vele brandwondenslachtoffers kinderen zijn en wanneer deze 		
zwaar verbrand zijn in een brandwondencentrum terecht komen.
- Leg kort uit aan de hand van de slide wat een brandwondencentrum is.

2. Wij zijn op zoek naar
hulpbrandweermannen!
Wat heb je nodig ?

10 minuten

- Beeld op power point presentatie met BRAVO die als brandweerman een oproep doet om mee te
helpen.

l GROEPSGESPREK: ‘WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR HULPBRANDWEERLIEDEN!’
- Projecteer DIA BRAVO als brandweerman. Zie linkerpagina.
Leg aan de kinderen uit wie BRAVO is en maak hen duidelijk dat BRAVO ook een brandweerman
kan zijn.
- Geef de kinderen eventjes tijd om de dia te lezen.
- “Wie is kandidaat ? Wie geeft zich op als hulpbrandweerlieden?
- Waarom wel? Waarom niet?
- Groepsgesprek:
l Wat denk jullie dat hulpbrandweerlieden moet doen?
l Wie kent een brandweerman?
l Wat moeten hulpbrandweerlieden kennen en weten? Zie linkerpagina.
l Wie van jullie wil er hulpbrandweerlieden worden?
Tijdens deze voormiddag/namiddag worden jullie helemaal opgeleid om een
hulpbrandweerman te worden!
l Overloop samen de opleiding tot hulpbrandweerman.
Wat gaan we vandaag allemaal doen om ons diploma te halen?
- gevaarlijke situaties herkennen,
- gevaarlijke situaties veilig maken,
- op zoek gaan naar gevaar,
- leren vluchten,
- raad geven bij een ongeval,
- bezoek brengen aan de brandweer en opdrachten uitvoeren.

l GROEPSGESPREK: ‘IEDEREEN HEEFT ZICH WEL EENS VERBRAND’.
- Waaraan heb jij je al eens verbrand?
- Deed het pijn?
- Hoe komt het dat je je hebt verbrand?
-…
Doel:
- Toeleiden naar verschillende onderdelen van de vorming.
- De kinderen enthousiast maken.

3. Herkennen van
onveilige situaties
30 minuten

Maak een keuze uit volgende methodieken:

A. Vraaggesprek Smart Board applicatie ‘onveilig huis’ (klassikaal)
B. ‘The fire keeps burning inside’ (klassikaal): filmpjes
Doel:
Hulpbrandweerlieden moeten onveilige situaties herkennen en weten wat de preventietips zijn:
- Verkennen van de belangrijkste risicovolle situaties in de directe omgeving van de kinderen.
- Nadenken over oplossingen, mogelijke aanpassingen, … om eventuele ongevallen zo veel mogelijk
te voorkomen.

A. Vraaggesprek onveilige situaties

Wat heb je nodig?

- Smart Board applicatie ‘onveilig huis’
- Film ‘ The Fire keeps burning inside’
- Computer, beamer en groot scherm
Deel 1 : VRAAGGESPREK ‘ONVEILIGE SITUATIES’: KLASSIKAAL
- Projecteer het ‘onveilig huis’ met de onveilige situaties op een groot scherm: keuken,
woonkamer, badkamer en tuin.
- Zoek samen met de ganse klas naar onveilige situaties. Zie linkerpagina.
- Vraag aan de leerlingen één voor één naar voor te komen om een onveilige situatie te zoeken en
aan te duiden.
- Bespreek de situaties die de leerlingen vinden : zie infofiche 1
l Waarom is deze situatie gevaarlijk?
l Wat kan er hier verkeerd gaan?
l Hoe kan dit gebeuren?
l Hoe kan dit voorkomen worden?
l Welke stappen moeten we ondernemen om ongevallen te voorkomen?
l Heeft er al iemand zo’n situatie meegemaakt? Ken je iemand die dit al heeft
meegemaakt? Iemand uit jouw familie, straat, …
l Denk je dat dit jou ook kan overkomen? Waarom wel? Waarom niet?
l…
- Sluit af met de eventueel openstaande onveilige situaties.

Deel 2 : VRAAGGESPREK ‘ONVEILIGE SITUATIES VEILIG MAKEN’: KLASSIKAAL
Doel:
De hulpbrandweerlieden herkennen de gevaarlijke situaties en weten hoe ze deze kunnen veranderen naar veilige situaties. Dit moeten ze ook in praktijk brengen door anderen te motiveren tot
veilig gedrag of het veilig maken van de woning. Dit doen ze aan de hand van de preventieboodschappen.

l ROLLENSPEL: ONVEILIGE SITUATIES VEILIG MAKEN

- Vraag twee vrijwilligers. Zij spelen het rollenspel: de ene is een hulpbrandweerman en de
andere een bewoner van het huis op het Smart Board.
- De hulpbrandweerman bekijkt samen met de bewoner het huis en zoekt naar gevaarlijke
situaties. De hulpbrandweerman zoekt hoe de situatie aangepast kan worden en motiveert de
bewoner om het huis veilig te maken.
- Als de bewoner overtuigd is, zoeken de kinderen de juiste plaatjes en maken de situatie veilig.
- Er zijn misschien verschillende mogelijkheden om de situatie veilig te maken. Zoek samen
naar de verschillende mogelijkheden en bespreek ze.

Fondue

Vuurwerk

Hete vloeistof

Kaarsje

B. The fire keeps burning inside

Douche

Wat heb je nodig?

- Infofiche 2: ‘DVD the fire keeps buring inside’
- Infofiche 3: ‘Ontstaan van een ongeval’
- Film ‘The fire keeps burning inside’
- Prenten ‘The fire keeps burning inside’
- Computer, beamer en groot scherm

l FILMPJES + GROEPSGESPREK ‘THE FIRE KEEPS BURNING INSIDE’:
KLASSIKAAL
- Speel alle filmpjes na elkaar.
- Vraag aan de kinderen wat ze gezien hebben. Zie infofiche 2.
- Bespreek de situaties die de kinderen uitkiezen. Je kan hiervoor (een selectie van) de
volgende vragen gebruiken:
l Welke situatie heb je het beste onthouden? Waarom?
l Wat is daar gebeurd?
l Wat is de oorzaak van het ongeval?
l Wat maakte de situatie onveilig?
l Heb je dit ook al eens meegemaakt? Hoe is het toen afgelopen?
l Zou dit bij jou thuis ook kunnen gebeuren? Waarom wel? Waarom niet?
l Wat kunnen we aan de situatie veranderen? Hoe kunnen we ze veiliger maken? Hoe
kunnen we het ongeval voorkomen?

Barbecue

Doel:
Zowel mens, materiaal als omgeving heeft een invloed op het ontstaan van een ongeval. Door
deze factoren aan te passen kunnen ongevallen voorkomen worden.
Zorg ervoor dat de theorie in verband met het ontstaan van een ongeval (driehoek mens, materiaal en omgeving) aan bod komt tijdens de bespreking van de filmpjes.
Zie infofiche 8 ‘Ontstaan van een ongeval’.

Kerstboom

Frietjes bakken

Gevaarlijke producten

l LOGISCH RANGSCHIKKEN VAN PLATEN ‘THE FIRE KEEPS BURING INSIDE’: GROEPSWERK + KLASGESPREK
Indien het technisch of praktisch onmogelijk is om de filmpjes te bekijken, dan kunnen de filmpjes
vervangen worden door het logisch rangschikken van platen van de screenshots van de filmpjes.
- Maak duo’s.
- Elk duo krijgt een reeks platen. Zie fotoreeks 7.
- De duo’s moeten de platen in de juiste volgorde leggen. Geef hen hiervoor enkele minuten de
tijd. Bij deze activiteit ligt de klemtoon niet op het logisch rangschikken, wel op het gesprek
rond preventie van brandwonden en ontstaan van een ongeval.
- Elk duo licht zijn verhaal toe aan de groep. Geef aan iedereen de kans om eigen ervaringen te
vertellen.
- Bespreek de situaties aan de hand van de vragen:
l Wat is er gebeurd?
l Wat is de oorzaak van het ongeval?
l Wat maakte de situatie onveilig?
l Heb je dit ook al eens meegemaakt? Hoe is het toen afgelopen?
l Zou dit bij jou thuis ook kunnen gebeuren? Waarom wel? Waarom niet?
l Wat kunnen we aan de situatie veranderen? Hoe kunnen we ze veiliger maken? Hoe
kunnen we het ongeval voorkomen?
l…
Achtergrondinformatie: Zie infofiche 8: ‘Ontstaan van ongevallen’.

4. Op zoek gaan naar
gevaar: in de klas, op
school en thuis
Wat heb je nodig?

20 minuten

- stickers met BRAVO en VONK
Doel:
Bij deze activiteit willen we uitdrukkelijk de thuisomgeving van de kinderen betrekken. Nadat de
kinderen verschillende risicosituaties leren kennen en erover gereflecteerd hebben, wordt dit vertaald naar de thuissituatie. We vragen kinderen om thuis op zoek te gaan naar gevaarlijke situaties
die de oorzaak kunnen zijn van brand en brandwonden.

l STICKERS

- Geef aan alle kinderen een blad met stickers.Op dit blad staan 8 BRAVO’s en 8 VONKEN.
BRAVO staat voor het goede en VONK voor het kwaade.
- Neem één blad om onderstaande opdracht in de klas uit te voeren :
Vraag aan de hulpbrandweerlieden om de klas te verkennen: de leerlingen gaan op zoek naar
plaatsen of situaties waar er mogelijk gevaar kan zijn voor het oplopen van brandwonden. Bijvoorbeeld:
l warm water kraan,
l tafelkleedje,
l kopje koffie,
l kaars,
l verwarming,
l doosje lucifers
l rondslingerend verlengsnoer,
l…
- De gevaarlijke voorwerpen en situaties kunnen aangeduid worden met een
VONKsticker. Zo kan iedereen zien waar er mogelijke gevaren schuilen en zal iedereen er
hopelijk voorzichtig handelen.
- Bekijk samen met de hulpbrandweerlieden de klas en bespreek elke aangeduide situatie:
l Wat is hier gevaarlijk? Wat kan er verkeerd gaan?
l Zou je je hier kunnen verbranden?
l Hoe groot schat je die kans in?
l Zou hier brand kunnen ontstaan? Hoe?
l Hoe kan je dit voorkomen?
l…
- Elke hulpbrandweerman krijgt nadien de opdracht om hun blad met stickers mee naar huis te
nemen en gaat in zijn eigen woning op zoek naar gevaarlijke plaatsen of situaties. Dit gebeurt bij
voorkeur samen met een van de ouders. Ze vragen aan mama of papa of ze op de gevaarlijke
plaatsen een sticker mogen kleven. Daarna kan er besproken worden hoe het probleem verholpen
kan worden en welke stappen er gezet kunnen worden om de situatie veiliger te maken.

- De leerkracht kan de dag nadien de opdracht in de klas bespreken.
l Welke gevaren hebben de kinderen gevonden?
l Hebben ze er met hun ouders over gepraat?
l Weten hun broers of zusjes wat de VONKstickertjes betekenen?
l Hoe kunnen we deze gevaarlijke situaties oplossen ?
- Nadien krijgen de hulpbrandweermannen de opdracht mee om samen met hun ouders de gevaarlijke situaties of plaatsen op te lossen in de mate van het mogelijke. Wanneer zij er in slagen om deze
op te lossen kunnen zij deze aanduiden met een BRAVOsticker.
Optie:
- De hulpbrandweerlieden kunnen ook in andere lokalen binnen de school op zoek gaan
naar gevaarlijke situaties. Dit neemt wel meer tijd in beslag.
-De leerkracht kan aan de hulpbrandweerlieden de opdracht geven om een mogelijks gevaarlijke situatie of plaats op te sporen thuis. En deze aan te duiden met VONK indien gevaarlijk of met BRAVO
indien het niet gevaarlijk is ( bv. Staat het koffieapparaat ver genoeg op het aanrecht ? – Staan er
brandende kaarsen op de salontafel ? …. ).

5. Vluchten

15 minuten

Wat heb je nodig?

- Kidskwis rond pictogrammen – USB Stick
- Infofiche 11: ‘Pictogrammen en symbolen’
- Evacuatiemodule – USB Stick
- Computer, beamer en scherm

Methodiek 1 : QUIZ PICTOGRAMMEN
- Start Kidskwis rond pictogrammen op in PP.
- Vraag aan de kinderen om de betekenis van de symbolen en pictogrammen op de slides te
raden.
Neem volgende werkwijze aan:
o Een pictogram tonen en kinderen laten raden.
o De verschillende antwoordmogelijkheden tonen en de kinderen laten kiezen.
Wanneer het kind juist kan je verder gaan
Wanneer het kind mis is, leg je uit waarom en laat hem/haar een tweede keuze.
Bespreek indien nodig bijkomend het pictogram.

Methodiek 2 : FILMPJE ‘90 SECONDEN OM TE VLUCHTEN’
- Speel het filmpje af.
In het filmpje zie je diverse situaties waar bij mensen aangebeld wordt. Er wordt aan hen
gevraagd om een blinddoek om te doen en zo snel mogelijk hun huis te verlaten.
- Klasgesprek:
l Wat hebben jullie in het filmpje gezien?
l Denk je dat jij in 90 seconden uit je huis zou kunnen vluchten?
l Heeft er iemand al een vluchtplan opgesteld voor zijn huis? Waar moet je dan op
letten?
l…

Methodiek 3 : Evacuatie KIDS
Doel:
Kinderen bewust maken over wat ze moeten doen als er brand is thuis.
Volgende vragen komen aan bod:
Wat te doen in geval van brand?
Hoe geraken ze het huis uit?
Wat kunnen ze verwachten van de rook?
Wat doet een rookmelder en waarom heb je die nodig?

Benodigdheden

Een rookmelder met testknop
PowerPoint
Slaapmaskers of blinddoeken
‘bericht aan de ouders’ om mee te geven
Bij classicale oefening: slaapmasker of blinddoek voor elk kind om te gebruiken

Gebruik

De PowerPoint bevat prenten die de leidraad vormen bij het verhaal van Bram en Julie. Dit zijn 2
kinderen die op een doordeweekse avond wat televisie kijken en een boekje lezen samen met hun
ouders. Daarna gaat iedereen slapen.
Terwijl iedereen slaapt veroorzaakt de poes brand in de living. Het hele gezin wordt opgeschrikt
door het geluid van de rookmelder. En wat doen ze dan? Wat zouden ze moeten doen?

PowerPoint

Onderstaand worden de slides overlopen. Bij elke slide wordt beknopt de inhoud gegeven en het
deel van het verhaal dat moet verteld worden. Het is aan de spreker om het verhaal aan te vullen
en een sfeer te scheppen.
In ‘vragen – interactie’ worden voorbeeldvragen of opdrachten gegeven die leiden tot interactie
met het publiek. Deze moeten zoveel mogelijk in het verhaal verwerkt worden.
Verder is er nog info over het gebruik van de PowerPoint. Opgelet, het is de bedoeling gebruik te
maken van een pointer of ‘enter’. Je gebruikt beter geen muis.
Meer info over het verhaal dat vertelt wordt bij de PP : zie infofiche 7 Evacuatie KIDS

Opties:

l VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN IN DE SCHOOL

Ga op zoek naar de veiligheidsvoorzieningen in de school op het vlak van brandpreventie:
l Waar staan de brandblussers?
l Zijn er andere brandbestrijders? Zoals een blusdeken, watersproeiers, waterslang, …
l Hangen er rookmelders?
l Waar zijn de nooduitgangen? Zijn ze vrij?
l Waar hangt het evacuatieplan?

l Evacuatieoefening

Er kan eventueel, in overleg met de directie, een evacuatieoefening georganiseerd worden.
l Het alarm gaat af.
l Iedereen laat zijn gerief liggen en verlaat de klas.
l De ramen en deuren worden gesloten.
l Iedereen gaat zo snel mogelijk naar een verzamelplaats buiten.
l Bespreking:
- Hoe lang heeft het geduurd voor iedereen buiten was?
- Was iedereen mee? Of zijn er leerlingen achtergebleven?
- Is iedereen kalm gebleven?

Verhalen

1. Een dagje naar zee (eerste graad brandwonde)
Caroline (16 jaar) is samen met twee vriendinnen een dag aan zee. Gewapend
met een handdoek, zonnemelk en bikini gaan ze naar het strand. Haar vriendinnen
worden vlug bruiner, maar bij Caroline laat het kleurtje op zich wachten. Caroline
besluit om geen zonnemelk te smeren, zodat ze ook vlug bruin zou worden. Na een
frisse duik in de zee valt Caroline in slaap op een strandbed. Als ze enkele uren
later wakker wordt voelde Caroline
nog niets. Eenmaal terug thuis blijkt dat Caroline behoorlijk verbrand is. Ze ziet zo
rood als een kreeft en het doet behoorlijk pijn!
2. Bezoekje van oma (tweede graad brandwonde)
Op een mooie herfstdag is de kleine Hannes in de woonkamer aan het
spelen. Oma is op bezoek! Mama en oma drinken een tasje koffie en hebben een gezellige namiddag. Dan is het tijd om afscheid te nemen. Terwijl
mama met oma meegaat naar de auto, trekt Hannes aan het tafelkleed en
krijgt de kan met hete koffie over zich heen. Hannes krijst het uit van de
pijn!
3. Kampvuur (derde graad brandwonde)
Samen met enkele vrienden maakt Simon (12 jaar) een kampvuurtje in de tuin. Het hout is een beetje te vochtig en het
vuur wil niet goed branden. Om het vuur een beetje aan te
wakkeren haalt Simon een fles benzine uit de garage. Hij giet
de benzine op het vuur en krijgt een steekvlam over zich. Simon zijn broek staat in brand en Simon begint in paniek rond
te rennen.

6. Brandwonden en EHBB
									 20 minuten
Wat heb je nodig?
- Powerpoint met foto’s brandwonden en aansluitende slides EHBB
- Fotoreeks 4: ‘Blussen en EHBB’
- Infofiche 5 : ‘verschillende lagen van de huid’
- Infofiche 6: ‘Soorten brandwonden’
- Infofiche 7: ‘EHBB’
- Infofiche 8 : ‘Waarom niets op een brandwonde smeren ?’

Deze activiteit bestaat uit 3 delen.

1. Eerst worden er drie waargebeurde verhalen verteld. In elk verhaal gebeurt er een
ongeval waardoor iemand een brandwonde oploopt.
2. In het tweede deel worden de foto’s besproken van de brandwonden uit de drie verhalen.
3. Voor elk verhaal worden de eerste hulp maatregelen besproken..

l VERHAALTJES

Vertel de verschillende verhalen na elkaar. Dit zijn verhalen van mensen die verschillende soorten
brandwonden oplopen. Zie linkerpagina.

l KLASGESPREK

- Toon aan de leerlingen de foto’s van brandwonden uit de verhaaltjes. Projecteer de foto’s uit
de reeks ‘brandwonden’ .
- Geef de kinderen even de tijd om de foto’s te bekijken.
- Bepreek met de kinderen de foto’s van de brandwonden: Zie infofiche 4.
l Welke foto hoort bij welk verhaaltje?
l Is een brandwonde erg?
l Welke verschillen zie je?
l Wat zou er het meeste pijn doen?
l Wat is het ergste?
l…

Eerste Hulp Bij Brandwonden
EHBB verhaal 1: eerste graadsbrandwonde (zon)
l Ga uit de zon.
l Neem een lauwe douche of bad.
l Smeer je huid in met after sun of bodymelk.
EHBB verhaal 2: tweede graadsbrandwonde (hete soep)
l Roep om hulp, ook als je iets aan het doen was wat eigenlijk niet mocht!
l Koel de wonde minstens 20 minuten met lauw stromend water. Opgepast voor onderkoeling!
l Smeer niets op de wonde.
l Is de brandwonde groter dan een muntstuk van 2 euro en vertoont de wonde blaren:
l Blijf koelen en raadpleeg de huisarts.
l Is de brandwonde groter dan een hand:

l Blijf koelen en verwittig de hulpdiensten: 100 of 112.
Wie? Wat? Waar? Wanneer?
l Vervoeren
l Bedek de wonde met een schone vochtige doek - zittend vervoeren -niet eten of
drinken.
EHBB verhaal 3: derde graadsbrandwonde (vuur)
l Doof het vuur:
o Rol over de grond,
o dek af met stukken textiel (vb jas of deken),
o of blus met water, behalve als het om brandend vet gaat,
o nooit lopen met een brandende persoon of brandend voorwerp!
l Roep om hulp, ook als je iets aan het doen was wat eigenlijk niet mocht!
l Koel de wonde af, minstens 20 minuten, bij voorkeur met lauw stromend water. Opgepast
voor onderkoeling.
l Smeer niets op de wonde.
l Is de brandwonde groter dan een muntstuk van 2 euro en vertoont de wonde blaren:
l Blijf koelen en raadpleeg de huisarts
l Is de brandwonde groter dan een hand:
l Blijf koelen en verwittig de hulpdiensten: 100 of 112
Wie? Wat? Waar? Wanneer?
l Vervoeren
o Bedek de wonde met een schone vochtige doek - zittend vervoeren - niet eten of
drinken.

l GESPREK AAN DE HAND VAN FOTO’S

- Projecteer de slides van EHBB op het scherm.
- De kinderen beelden zich in dat ze een hulpbrandweerman zijn:

Hoe zou je de mensen uit de verhaaltjes helpen?

- Je kan hiervoor de foto’s gebruiken die je eerder geprojecteerd hebt.
l Wat doe je?
l Welke materialen gebruik je?
l Wat is het belangrijkste?
l Waarom gebruik je deze materialen en de andere niet?
l…
- Beste manier van handelen: zie linkerpagina en infofiche 5.

l 20 MINUTEN SPOELEN

- De leerlingen gaan naast hun bank staan met hun ogen dicht. Als ze denken dat 1 minuut
voorbij is gaan ze weer zitten.
- Bespreek de ervaring. De meeste leerlingen zullen (veel) te vlug terug gaan zitten.
Als je gewoon maar moet wachten duurt 1 minuut al lang. Bij een brandwonde moet je die
tijd 20 keer laten passeren.
Doel:
De kinderen ervaren hoe lang 20 minuten duren. Ze denken al te gauw dat 20 minuten vlug
voorbij zijn, maar 20 minuten duren echt wel lang als je aan het wachten bent.

l SPOELEN MET LAUW WATER

Laat de leerlingen hun vinger eens onder koud water houden. Geef hen nadien de opdracht om
thuis eens te proberen hoe lang ze onder een koude douche kunnen staan. 20 minuten ? Laat de
leerkracht hierover de dag nadien reflecteren.

7. Diploma hulpbrandweerman
									
5 minuten
Wat heb je nodig?

- Diploma’s voor de hulpbrandweerlieden
- Werkboekje FIRE

l DIPLOMA-UITREIKING
- Projecteer de slide met het profiel van een hulpbrandweerman terug op het bord.
- Lees het profiel samen met de kinderen en bespreek wat ze vandaag allemaal geleerd
hebben.
o Besluit: de kinderen hebben vandaag alles geleerd wat ze nodig hebben om
hulpbrandweerman te worden.

INFOFICHES
Info 1 : Beschrijving onveilige situaties

_____________________________________________________________________________
Dit programma draait op AIR van Adobe :
- Je moet eerst AIR geïnstalleerd hebben (http://get.adobe.com/air/). Daarna kan je gewoon dubbelklikken op de file ‘ Player Beta ‘ om de app te installeren.
Eens de file geopend , kom je in de het bureaublad
(1) Keuzemenu :
3de of 4de leerjaar : maak Uw keuze
(2) Beeld Woning :

- Elk kind krijgt een werkboek Fire waar ze nog verder aan de slag mee kunnen tijdens de preventieweek.

We verwijzen ook naar het bezoek aan de plaatselijke brandweer.
Scenario 1 : Wanneer bezoek brandweer na het bezoek van de BRAVO consulent valt
( bij voorkeur)
> Zal de consulent verwijzen naar dit bezoek en meegeven dat ze daar meer info krijgen over de
werking van de brandweer
>Meegeven dat als het bezoek goed afronden er een kort examen zal moeten afgelegd worden
om dan een diploma te verdienen.
! Vergeet niet de leerkracht er aan te herinneren dat ze de vragenlijst ,de groene en rode
kaarten en de diploma’s dient mee te nemen naar de brandweer.
Scenario 2 : Wanneer het bezoek aan de brandweer al heeft plaats gevonden wanneer de BRAVO
consulent langskomt
> Zal de consulent het examen zelf afnemen ( als afsluiter van de preventieweek)
> Dit examen zijn 10 stellingen met akkoord of niet akkoord vragen die de kinderen dienen te
beantwoorden met de rode en de groene kaarten. De stellingen zijn te vinden in de PP of in het
mapje in de Doe Koffer.

Colofon

BRAVO is een project van de Stichting Brandwonden.
Auteur:
Stefaan Lauwaert (Stichting Brandwonden),
Co-auteurs :
Liesbet Dejaegere (VIGeZ) en Mia Vanlaeken (VIGeZ).
In samenwerking met:
- Brandweer Vereniging Vlaanderen
- Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie
- Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen
- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Onderwijs
Onze partner:
- Nationale Loterij
© Belgische BrandwondenStichting, 2013.

Maak Uw keuze welke van de ruimtes van de woning je wil bezoeken ( Rode pijl )
Klik op rode pijl en je komt automatisch in de gewenste ruimte.
(3) Living :
l Eens in de living krijg je automatisch de volgende melding : Duid alle onveilige situaties aan
In de klas : roep één of meerdere leerlingen naar voor om op zoek te gaan
naar deze onveilige situaties
l Bij een volgende muisklik kom je in de onveilige ruimte.
l Ga met de muis op zoek naar de voorwerpen die in de ruimte staan die onveilig zijn ( niet op de
juiste plaats of verkeerde toepassing).
l Wanneer je vind dat een voorwerp onveilig is : klik er op
Indien onveilig wordt het voorwerp rood .
Indien veilig blijft het voorwerp in zijn huidige vorm staan.
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l Eens alle onveilige situaties zijn aangeduid krijg je automatisch het veld met VONK , Proficiat je
hebt alle onveilige situaties gevonden.
l Klik door en je krijgt de vraag met Stap 2 : BRAVO : Maak de situatie veilig
In de klas : roep opnieuw één of meerdere leerlingen naar voor
om de situaties veilig te maken.
De onveilige situaties staan in het rood aangeduid.
l Klik op één van onveilige situaties
l Om de situatie veilig te maken heb je 3 opties afhankelijk van de probleemstelling die zich voordoet.
Optie 1 : indien bij aanklikken van het voorwerp geen bijkomende iconen verschijnen : verplaats
het voorwerp naar een veilige omgeving in de ruimte
Verplaats het voorwerp naar de gewenste plaats. Wanneer voorwerp blauw wordt is de situatie
veilig , indien rood blijft onveilig.
Optie 2 : indien bij aanklikken van het voorwerp er bijkomende iconen (2) verschijnen – klik op
de gewenste icoon die jouw het meeste veilige lijkt. Als situatie veilig is wordt voorwerp blauw .
Indien rood blijft en je zeker dat gekozen icoon juist is , ga naar optie 3.
Optie 3 : combinatie van optie 1 en 2
Naast het kiezen van het juiste icoon , zal deze ook moeten verplaatst naar de juiste veilige plaats
in de ruimte. Indien veilig wordt voorwerp blauw.
Wanneer alle situaties veilig zijn : krijg je automatisch het beeld van BRAVO met proficiat , je hebt
alle situaties veilig gemaakt.
l Wanneer men er niet in slaagt alle juiste oplossingen te vinden , kan gebruik gemaakt worden
van de controleknop om te zien hoeveel situaties nog onveilig zijn.
Eens deze ruimte veilig is, kan je via de linker bovenhoek ( terug naar ovrzicht ) terug naar het
huis.
Maak nu opnieuw een keuze uit de andere ruimtes .
(4) Keuken : zelfde toepassing als Living
(5) Badkamer : zelfde toepassing als Living
(6) Tuin : zelfde toepassing als Living
Je bepaalt zelf van hoeveel ruimtes je gebruik maakt tijdens de les .
De ruimtes die niet zijn gebruikt kunnen later door de leerkracht worden
uitgevoerd via een link op de website.

INFOFICHES
Info 2 : DVD « The fire keeps turning inside

_____________________________________________________________________________
De dvd brengt in negen korte animatiefilmpjes situaties in beeld waarin iemand brandwonden
oploopt door een onvoorzichtige handeling. Na elke situatie komt er een persoon in beeld met littekens van brandwonden. De beelden van de ex-brandwonden patiënten kunnen ook weggelaten
worden
Overzicht van de filmpjes :
1. Papa zit met de kinderen aan tafel. In het midden staat een fonduestel. De kinderen
maken ruzie. Papa wordt boos op tafel. Het fonduestel valt om en de hete olie komt op één
van de kinderen terecht.
4 Wees rustig aan tafel als er met zo’n toestellen gewerkt wordt. Pas je gedrag aan.
4 Zorg dat kinderen niet bij de snoeren van elektrische apparaten kunnen die op tafel staan
(raclette, fondue), zodat de toestellen niet omver kunnen getrokken worden met een snoer.
4 Zet de toestellen nooit op de rand van de tafel.
4 Gebruik bij voorkeur elektrische toestellen.
4 Voor niet-elektrische toestellen gebruik je een aansteekpasta en geen vloeibare brandstof.
2. Mama zit samen met een vriendin aan de koffietafel. Ze zijn gezellig aan het kletsen. De
baby van enkele maanden oud kruipt langs de tafel en ziet het tafelkleed. Hij trekt eraan.
Met tafelkleed en al komt de hete koffie op hem terecht.
4 Mama : aandacht erbij houden.
4 Leg geen tafelkleed, gebruik liever placemats.
4 Plaats geen gevaarlijke voorwerpen op de rand van de tafel. Alle hete vloeistoffen horen in
het midden van de eettafel (ook de kop koffie).
4 Zet nooit hete vloeistoffen op een lage salontafel.
3. Twee jongens spelen met vuurwerk. Een vuurpijl laat zich niet gemakkelijk afsteken.
Een van de jongens neemt hem vast en schudt er eens goed mee. De vuurpijl ontploft in
zijn handen.
4 Vuurwerk dat niet ontploft, mag je nooit opnieuw aansteken. Giet er een emmer water
over en laat het een nachtje (NOOIT op de openbare weg). Let erop dat kinderen niet met dit
vuurwerk gaan spelen.
4 Nooit gevonden vuurwerk oprapen of aanraken !
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4. Een peuter is jarig. Dat wordt gevierd met een heerlijke verjaardagtaart met kaarsjes en
vuursterretjes. De peuter grijpt naar de vuursterretjes en verbrandt zijn handen.
4 Wees voorzichtig met vuursterretjes. Deze worden zeer warm.
4 Hou kleine kinderen goed in het oog en hou ze op een veilige afstand.
4 Zorg ervoor dat kaarsen stabiel staan en zich niet te dicht bij brandbare stoffen bevinden.
4 Steek nooit kaarsen aan in de buurt van brandbaar materiaal, zoals gordijnen.
5. Een jongen staat onder de douche. Mama komt zeggen dat hij zich moet haasten. Hij
draait de kraan toe, maar begint met de koudwaterkraan. Alleen het warme water blijft nog
even lopen.
4 Laat kleine kinderen nooit alleen in de badkamer en zeker niet alleen in bad of onder de douche.
4 Gebruik bij voorkeur thermostaatkranen die je instelt op maximum 37°C.
Stel de temperatuur van de warmwatercircuit af op 50°C.
4 Zorg ervoor dat kranen niet warm blijven na gebruik. Altijd nog even de koudwaterkraan
open draaien om de kraan af te koeien.
4 Vul de badkuip altijd eerst met koud water. Vul daarna bij met warm water tot je de ideale
temperatuur hebt bereikt. Ook bij de douche begin je met koud water.
4 Controleer de temperatuur met een badthermometer. Een kinderbadje wordt op 37° gegeven.
6. Een man wil de barbecue aanmaken, maar het lukt niet meteen. Door te blazen probeert
hij het vuur aan te wakkeren. Enkele vrienden komen helpen, maar het wil niet baten. Dan
maar een brandversneller erbij halen…die wordt over de barbecue gegoten. Een steekvlam
zet de boel in brand.
4 Gebruik nooit methanol, benzine, brandgel (brandpasta) of petroleum als aanmaakmiddel !
Deze kunnen in combinatie met open vuur een steekvlam veroorzaken. De steekvlam kan zeer
ernstige brandwonden veroorzaken. De vlam kan in de fles slaan (fles, waarmee de vloeistof
op de barbecue wordt gegoten) zodat die ontploft.
4 Overgiet een brandende barbecue nooit met extra brandstof om aan te wakkeren.
4 Bruine aanmaakblokjes zijn milieuvriendelijk, onbeperkt houdbaar, reukloos en niet giftig.
Plaats bruine aanmaakblokjes altijd bovenop en nooit onder houtskool of briketten. Zo is de
juiste zuurstoftoevoer gegarandeerd.
4 Steek de breukzijde aan met een lange lucifer.
4 Wacht ± 20 minuten, dan is de barbecue gebruiksklaar.
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4 Blaas niet in het vuur, maar gebruik een blaasbalg of waaier.
4 Plaats de barbecue op een goede, stevige, vlakke ondergrond. Zet de barbecue nooit op
een wankele (tuinn)tafel.
4 Plaats de barbecue niet te dicht bij tafellakens, parasols, tuinmeubels en struiken.
4 Hou kinderen (en huisdieren) uit de buurt van de warme barbecue.
4 Verplaats NOOIT een brandende barbecue.
4 Houtskool blijft urenlang nagloeien ; zorg ervoor dat alles goed dooft.
4 Gebruikt, indien nodig, zand of water bij het doven. Hou er rekening mee dat zand de hitte
niet wegneemt. Kooltjes blijven nadien nog urenlang gevaarlijk heet.
7. Twee kinderen zingen voor oma en opa liedjes bij de kerstboom. Op en oma genieten
zichtbaar. De kindjes hebben kaarsjes in hun handen. Al zingend raken ze daarmee de
boom, die in brand schiet.
4 Gebruik nooit kaarsen in de nabijheid van een kerstboom of als versiering van de kerstboom.
Verlichting mag nooit gebruikt worden in bomen met een ijzeren frame.
4 Een onveilige kerstboom of verkeerd aangebrachte kerstversiering kunnen in minder dan één
minuut een ravage aanrichten.
4 De “beste koop” is een kerstboom uit volle grond met veel aarde. Deze heeft nog boomsap
in zich. Controleer de versheid door met je vingers over de dennennaalden te strijken en door
met de boom te schudden ; indien er naalden afvallen, kies je best een andere, want deze is al
ver afgestorven plant de boom in een pot en vul verder aan met aarde. Je behandelt de boom
best zoals jouw lievelingsplant geeft hem daarom iedere dag overvloedig water ; hij zal langer
blijven leven en waarschijnlijk overleven.
4 Denk eraan dat de kerstverlichting in een doos heeft gezeten sinds verleden jaar. Controleer
deze zorgvuldig vooraleer ze in de boom te hangen.
4 Indien sommige elektrische draden bloot zouden liggen of gebroken zijn, gooi de kerstverlichting weg een koop een nieuwe set.
4 Ga na of alle lampjes goed vastgeschroefd zitten en de draden onbeschadigd zijn, deze kunnen immers kortsluiting veroorzaken.
4 Test de lampjes uit vooraleer ze in de boom te hangen. Eens geïnstalleerd moet het mogelijk
zijn om de lampjes te kunnen uitschakelen zonder onder de boom te moeten kruipen.
4 Laat de kerstlampjes nooit branden als je weggaat of ’s nachts.
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8. Mama wil friejtes bakken. Plots schiet het frietvet in brand. Mama wil het vuur blussen
met water.
4 Vat een friteuse vuur, dek ze dan af met het deksel, een vochtige doek of een blusdeken.
4 Gooi nooit water op het vuur. Hierdoor ontstaat een steekvlam.
4 Hou kinderen altijd uit de buurt van een warme friteuse. Wees zelf uiterst voorzichtig.
4 Kies voor een ingebouwde friteuse. Omstoten is dan onmogelijk.
4 Laat een friteuse afkoelen vooraleer je ze verplaatst.
4 Controleer of de warmte zich niet doorzet op de handvatten.
9. Als mama en papa het huis uit zijn gaat zoonlief op verkenning in het huis. Hij vindt een
kast met “gevaarlijke producten”. Hij begint ermee te experimenteren en krijgt een bijtend
product op zijn hand. Met brandwonden tot gevolg.
4 Hou gevaarlijke producten achter slot en grendel. Doe dat grondig, bewaar bijvoorbeeld de
sleutel op een voor kinderen onbereikbare plek en onderschat hun vindingrijkheid niet.
4 Bewaar ze in hun oorspronkelijke verpakking om verwarring met andere producten te voorkomen. Doe geen onderhoudsproducten in lege drankflessen.
4 Gebruik dergelijke producten niet in aanwezigheid van kinderen.
4 Koop onderhoudsproducten met een veiligheidsdop.
Bron : DVD “The fire keeps burning inside”, OSCARE

INFOFICHES
Info 3 : Verschillende lagen van de huid

_____________________________________________________________________________
De huid bestaat uit drie delen : de opperhuid, de lederhuid en het onderhuids bindweefsel.
De opperhuid (in medische vaktermen : epidermis)
Dit is het buitenste laagje van de huid en bestaat voor het grootste deel uit hoorncellen. Deze
cellen worden voortdurend aangemaakt in de onderste laag van de opperhuid. De nieuwe hoorncellen schuiven steeds een beetje op naar de oppervlakte van de huid, omdat ze door de voortdurende aanmaak van nieuwe cellen naar boven geduwd. Wanneer de cellen vormen samen
een sterk pantser, dat moeilijk doordringbaar is voor ziekteverwekkers en bovendien uitdroging
van de huid tegengaat. Deze dode hoornlaag is op sommige delen van de huid extradik, zoals op
de voetzolen en op de handpalmen. Uiteindelijk schilfert de buitenste laag van de epidermis af.
Gemiddeld wordt de gehele opperhuid om de 30 dagen volledig vervangen. Er bevinden zich in
de onderste laag van de opperhuid ook pigmentcellen. Deze maken kleine pigmentkorrels die zij
doorgeven aan de hoorncellen die het pigment als een parasol boven hun celkern leggen. Deze
«parasol» beschermt het erfelijk materiaal in de cellen tegen de beschadigende stralen in zonlicht.
De lederhuid (dermis)
Deze laag is een stevige constructie van bindweefsel. In de lederhuid bevinden zich bloedvaten
(voedsel- en zuurstofvoorziening), lymfevaten (afvoer van afvalstoffen) en zenuwen (tastgevoel,
pijngeleiding, temperatuurgevoel). De bloedvaten in de huid spelen een belangrijke rol in de tempratuurregeling van het lichaam : door verwijding van de bloedvaten kan extra warmte aan de
buitenwereld worden afgegeven, door vaatvernauwing wordt de afgifte van warme beperkt zodat
energie niet nodeloos verloren gaat. In de lederhuid bevindt zich ook het belangrijkste deel van
het actieve verdedigingssysteem van de huid (virussen en bacteriën worden herkend en gericht
onschadelijk gemaakt). De lederhuid zorgt ook voor de elasticiteit en trekvastheid van de huid.
Wanneer de huid verouderd of beschadigd wordt voor zonlicht neemt de elasticiteit en veerkracht
af. De lederhuid wordt niet voortdurend vernieuwd, zoals dat bij de opperhuid gebeurt. Een beschadiging van de lederhuid blijft dan ook altijd zichtbaar als litteken.
Het onderhuids bindweefsel (hypodermis)
Deze laag scheidt de huid van de spieren en pezen in ons lichaam. Het bestaat vooral uit vet,
bindweefselschotten en bloedvaten. Het vet zorgt voor extra isolatie van het lichaam en is ook
een bron van energie ij tijden van schaarste. De dikte van het onderhuidse bindweefsel verschilt
van plaats tot plaats. Deze laag is bijzonder dun op het scheenbeen en ook in de huid die over de
gewrichten ligt. Op de buik, billen en rug is de dikte van de onderhuidse bindweefsellaag echter
aanzienlijk.
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Info 4 : Soorten brandwonden

Info 5 : EHBB

1ste graadsbrandwonde : Als je huid een beetje rood is en je voelt een prikkelende pijn dan
noem je date en eerste graadsverbranding. Als je je verbrandt in de zon dan is dit vaak een eerste graadsverbranding. Dat doet best zeer. Maar na een paar dagen is de verbranding verdwenen.

1. Doof het vuur

_____________________________________________________________________________

2de graadsbrandwonde : Een tweedegraadsverbranding is een diepere verbranding. Dan is een
deel van je huid echt beschadigd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 2de graadsbradwonden oppervlakkig en diep :
- 2de graadsbrandwonde oppervlakkig blaren en pijn.
- 2de graadsbrandwonde diep : geen blaren, ziet er (wolkig) roze – rood ut, pijn.
3de graadsbrandwonde : Een derdegraadsverbranding is heel ernstig. De huid is droog, leerachtig en zwart of wit (afhankelijk van e oorzaak van de brandwonde). Omdat de zenuwuiteinden
zijn verbrand, voel je weinig pijn.

Bron : E-preventie, www.brandwonden.be

_____________________________________________________________________________
Als iemand zich verbrandt, is het belangrijk dat je de betrokkene onmiddellijk weghaalt van de
warmtebron of deze uitschakelt.
Wanneer de kleding vlam heeft gevat :

+
-

l Dek het slachtoffer af met een jas, deken of doek.
l Of rol de persoon over de grond
l Of blus brandende kleding met water
l Dek het slachtoffer nooit af met synthetische stoffen.
l Vermijd dat het slachtoffer bewegingen maakt die het vuur kunnen aanwakkeren,
zoals lopen.
l Nooit blussen met water indien het slachtoffer nog in verbinding met of nabij een electriciteitsbron staat.

2. Roep om hulp

- Ook als je iets aan doen was, wat je eigenlijk niet mocht !

3. Koelen

- Koel de brandwonde minstens 20 minuten onder (lauw) stromend water. Doe dat zo vlug mogelijk, want een half uur later baat het niet meer.
- Waarom koelen ?
l Koelen is belangrijk om een zo snel mogelijke genezing te verkrijgen.
Afkoelen met water verlaagt de huidtemperatuur, gaat het nabranden van de wonde tegen en
kan daardoor de dieptegraad en de oppervlakte van de verbranding beperken.
l Betreft het een verbranding door scheikundige producten, dan zal het water de schadelijke
stof verdunnen en aldus de brandwonde beperken (met uitzondering van de producten die
niet in aanraking mogen komen met water).
l Koelen heeft onmiddellijke pijnvermindering als gevolg doordat de huidtemperatuur onder
de drempel van het pijngevoel daalt.
l In geval van brandwonden over een grote oppervlakte mag je alleen lauw water (25°C)
gebruiken, nooit koud water. Waarom ? Om onderkoeling en koudeletsels te voorkomen.
In geval van een elektrische verbranding, gebruik je uiteraard nooit water wanneer het slachtoffer nog in contact met een elektriciteitsbron staat. Bij een elektrische verbranding eerste
de elektriciteit uitschakelen en dan pas het slachtoffer helpen. Pas ook op voor mogelijke
traumatische letsels, zoals facturen veroorzaakt door het ongeval. Raadpleeg altijd jouw
huisarts.
l In geval van een chemische verbranding kan het zijn dat het product dat de brandwonde
heeft veroorzaakt niet in contact mag komen met water (lees aandachtig de bijsluiter). Door
het gebruik van water kunnen er diepere en uitgebreidere brandwonden veroorzaakt worden.
Indien er met water gekoeld mag worden, blijf dan koelen tot de hulpdiensten ter plaatse zijn.

4. Dokter, ziekenhuis of brandwondencentrum
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- Is de brandwonde groter dan een muntstuk van 2 euro en vertoont de wonde blaren ?
		
> Blijf koelen en raadpleeg de huisarts
-Is de brandwonde groter dan een hand
		
> Blijf koelen en contacteer de hulpdiensten
- Verwittig de hulpdiensten :
l Het internationaal noodnummer = 100 of 112
l Vermeld altijd :
Wie je bent,
Wat er gebeurd is, met welke producten,
Waar het ongeval gebeurd is (adres, herkenningspunt),
Wanneer het ongeval gebeurd is.

5. Kledij verwijderen

- Kleding rond de wonde wordt, indien mogelijk, best verwijderd.
l Knip de kledij los.
Ingebrande kleding mag nooit worden losgetrokken uit de wond.
l Het koelen onder de douche kan desnoods met kleding aan.
l Trek altijd beschermende handschoenen aan bij chemische verbranding.
> Juwelen, horloge en dergelijke worden best onmiddellijk verwijderd.
> Heeft je kind een luier aan ? En heeft het een hete vloeistof over zich heen gekregen.
Trek dan de luier meteen uit. De hete vloeistof blijft in de luier zitten !

6. Smeer niets op een brandwonde

- Het smeren van allerlei zalfjes veroorzaakt problemen voor artsen om de wonde op een goeie
manier te beoordelen. De diagnose van de verbrandingsgraad kan fel bemoeilijkt worden, denk
maar aan gekleurd ontsmettingsproduct.
- Bij een ernstige brandwonde werkt het verdedigingsmechanisme van de huid niet meer. Daardoor kan een brandwonde gemakkelijk infecteren. Door het smeren van zalf wordt vuil op de
huid gebracht. Gebruik daarom nooit brandwondenzalf.
- Als de brandwonde behandeld moet worden door een arts, dan moet die eerst de zalf terug verwijderen.
> Het gebruik van huismiddeltjes is altijd gevaarlijk, omdat er grote verschillen tussen wonden bestaan. De oppervlakte van de wond, de aard van de wond en de oorzaak van de
verbranding stellen allemaal verschillende eisen aan de behandeling. Wat is het ene geval
goed werkt, kan in het andere geval averechts uitpakken. Smeer dus niets op een brandwonde !

7. Een slachtoffer zelf vervoeren :

l Bedek de wonde met een schone vochtige (bv. En kompres of propere keukenhanddoek)
l Het slachtoffer moet in geval van zware verbranding zittend vervoerd worden.
l Het slachtoffer mag niets eten of drinken.

Bron : E-preventie, www.brandwonden.be
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Info 6 : Waarom niets op een brandwonde
smeren (2de en 3de graad) ?

_____________________________________________________________________________
- Het smeren van allerlei zalfjes veroorzaakt problemen voor artsen om d wonde op een goeie
manier te beoordelen. De diagnose van de verbrandingsgraad kan fel bemoeilijkt worden, denk
maar aan gekleurd ontsmettingsproduct.
- Door het smeren van een zalf wordt vuil op de huid gebracht. Bij een ernstige brandwonde werkt
het verdedigingsmechanisme van de huid niet meer, dus kan een brandwonde gemakkelijk infecteren.
- Als de brandwonde behandeld moet worden door een arts dan moet die eerst de zalf terug verwijderen, hetgeen extra pijn veroorzaakt.
> Het gebruik van huismiddeltjes bij brandwonden is altijd gevaarlijk, omdat er zulke grote
verschillen tussen wonden bestaan. De oppervlakte van de wond, de aard van de wond en de
oorzaak van de verbranding stellen allemaal verschillend eisen aan de behandeling. Wat in
het ene geval goed werkt, kan in het andere geval averechts uitpakken. Smeer dus niets op
een brandwonde !

INFOFICHES

INFOFICHES

Info 7 : Evacuatie KIDS

Info gebruik PowerPoint:
1e keer klikken: geluid snurken stopt
2e keer klikken: naar volgende dia

Onderstaand worden de slides overlopen. Bij elke slide wordt beknopt de inhoud gegeven en het
deel van het verhaal dat moet verteld worden. Het is aan de spreker om het verhaal aan te vullen
en een sfeer te scheppen.
In ‘vragen – interactie’ worden voorbeeldvragen of opdrachten gegeven die leiden tot interactie
met het publiek. Deze moeten zoveel mogelijk in het verhaal verwerkt worden.
Verder is er nog info over het gebruik van de PowerPoint. Opgelet, het is de bedoeling gebruik te
maken van een pointer of ‘enter’. Je gebruikt beter geen muis.

Slide 4:

_____________________________________________________________________________

+

Slide 1:

-

Verhaal:
We hebben geleerd over de heldendaden van de brandweer. Maar wie weet er wat er gebeurd
voor dat de brandweer ter plaatse komt? Wat als er thuis iets gebeurd?
We kijken eens mee naar het verhaaltje van Bram en Julie.
Vragen - interactie:
Zijn er kinderen waarbij de brandweer al eens thuis geweest is? En wat hebben ze dan gedaan?

Verhaal:
… de kaarsen. Mama is vergeten ze uit te blazen. De poes gaat het eens goed bekijken en oei,
één van de kaarsen valt in de zetel.
Ze springt weg maar de vlammen schieten al snel boven de zetel uit. Vonk heeft veel plezier, eindelijk nog eens vuur.
Bij het vuur hoort er rook. Deze is erg giftig, heet en donker. De rook stijgt in de lucht en komt tot
tegen het plafond. Daar kan de rook niet door en er zal er een dikke rooklaag ontstaan. Hoe meer
rook er ontstaat, hoe lager de rookwolk komt.
Vragen – interactie:
Wie heeft er al eens een kampvuur gezien? Heb je dan ook de rook gezien?
Er is vuur ontstaan door de kaars in de zetel. Ziet er iemand nog een mogelijke oorzaak van een
brand? (kortsluiting aan de stopcontacten – kleding op de verwarming)

Info gebruik PowerPoint:
1e keer klikken: naar volgende dia

Info gebruik PowerPoint:
1e keer klikken: poes springt weg, vlammen in de zetel + vonk
2e keer klikken: rookwolken
3e keer klikken: naar volgende dia

Slide 2:

Slide 5:

Verhaal:
Het is gezellig in huis. Mama heeft enkele kaarsjes aangestoken en leest een verhaaltje voor. Julie
luistert aandachtig. Papa en Bram kijken naar een erg spannende film. De poes is blij want ze zit
binnen en daar is het lekker warm.

Verhaal:
Piiiiipiiiiipiiiii (signaal rookmelder laten horen). Mama en papa worden wakker van de rookmelder.

Vragen - interactie:
Geen
Info gebruik PowerPoint:
1e keer klikken: naar volgende dia
Slide 3:
Verhaal:
Na de film gaat iedereen slapen. Mama en papa snurken een beetje. Bram en Julie liggen op hun
eigen kamer. Daar dromen ze van het bezoek aan de brandweer. Bram wil later ook een brandweerman worden.
De poes, die heeft iets gezien dat ze niet kent…
Vragen – interactie:
Geen

Vragen – interactie:
Rookmelder laten horen.
Wie weet er wat een rookmelder is?
Info gebruik PowerPoint:
1e keer klikken: naar de volgende dia
Silde 6:
Verhaal:
Bravo weet wat een rookmelder is. Het is een toestel dat aan het plafond hangt en een luide piiii
geeft wanneer er rook in de kamer is.
Als je ligt te slapen zal je niet zomaar wakker worden van de rook. Door de giftige gassen die er in
zitten zal je net in een hele diepe slaap vallen.
Vragen – interactie:
Wie heeft er thuis een rookmelder? Waar hangt hij? Heb je hem al eens gehoord?
Hebben jullie in de klas de rookmelder al zien hangen? Of in de bibliotheek? …
Wie denkt er dat hij wakker zal worden van de rook?

INFOFICHES

INFOFICHES
Info gebruik PowerPoint:
1e keer klikken: naar de volgende dia

Info gebruik PowerPoint:
1e keer klikken: naar de volgende dia

Slide 7:

Slide 10:

Verhaal:
Ook de kamer van Bram en Julie vult zich met rook. Zij lagen te slapen maar door het gepiep van
de rookmelder zijn ze wakker geworden. Ze waren bang en hebben zich verstopt. Bram ligt te huilen onder het bed en Julie heeft zich verstopt in de kast.
Je verstoppen doe je beter niet. Maar wat moet je wel doen?

Verhaal:
We hebben nu een plan.
In het hele huis hangt er ondertussen rook. Deze rook is erg donker, giftig en superheet. We hebben gezien dat ze een dikke laag vormt aan het plafond. Dat wil zeggen dat er minder rook is dicht
tegen de vloer. We zullen dus onze vluchtroute moeten afleggen in ganzenpas (of moeten kruipen). Zo kunnen we beter ademen, kunnen we iets meer zien en is het minder warm.
Bram neemt samen met zijn zusje in ganzenpas zijn eerste vluchtroute en komt aan de deur van
de living. Als hij deze zou openen loopt hij naar de vlammen toe want het was in de zetel van de living dat de brand ontstaan is. Bram is slim want hij voelt eerst met zijn hand aan de deur. Hij voelt
dat ze erg heet is en keert terug naar de kamer. Daar neemt hij zijn tweede vluchtroute en kruipt
met Julie door het raam.
Gelukkig weten Bram en Julie ook waar ze hebben afgesproken met mama en papa in geval van
brand. Niet veel later dan de kinderen komen ook mama en papa uit het huis gelopen. Omdat
iedereen wist wat hij moest doen is iedereen gered!
Dit kan alleen maar door genoeg te oefenen. Ieder huis is verschillend dus jullie zullen allemaal
(samen met je ouders) moeten zoeken naar je eigen goede vluchtroutes vanuit elke kamer.

Vragen – interactie:
Wat zou jij doen als je het geluid van de rookmelder hoort?
Wie zou er zich verstoppen?
Wie zou er heel hard beginnen roepen?
Wie zou er gaan lopen? En waar loop je dan naartoe?
Heb je al eens gevraagd aan je mama of papa wat je moet doen als je de rookmelder hoort?
Wie heeft er steeds een netjes opgeruimde kamer? (struikelen bij het vluchten)
Info gebruik PowerPoint:
1e keer klikken: Bram onder het bed
2e keer klikken: Julie in de kast
3e keer klikken: rood kruis
4e keer klikken: naar de volgende dia
Slide 8:
Verhaal:
Je moet een plan hebben!
Vragen – interactie:
Wat zou je wel kunnen doen?
Info gebruik PowerPoint:
1e keer klikken: naar de volgende dia
Slide 9:
Verhaal:
Bram heeft een tekening gemaakt van zijn huis. Voor elke kamer heeft hij 2 vluchtroutes gemaakt.
Dat is de weg die hij kan nemen om naar buiten te gaan. Je kan zien dat hij vanuit de slaapkamer
door de hal naar de living kan gaan en dan langs de voordeur naar buiten. Bij zijn tweede vluchtroute kruipt hij door het raam naar buiten.
Vragen – interactie:
Wie heeft er al eens nagedacht hoe hij uit zijn slaapkamer weg kan. Hoe ga je dan?
Wie zou er in het donker de sleutel van de deur kunnen vinden en de deur kunnen openen? Ligt
de sleutel op een vaste plaats?

Vragen – interactie:
Iemand naar voor roepen om een ganzenpas voor te doen.
Waarom loop je niet beter gewoon rechtop, dan ben je toch veel sneller?
Hoe zou je kunnen weten of je al dan niet naar de vlammen toe stapt?
Heeft er iemand een speciale plaats waar je naar toe kan gaan als er iets misloopt? Een plaats
waar jij en je ouders elkaar steeds kunnen terug vinden?
Heeft er al iemand een vluchtroute? En heb je deze al geoefend? En hoe heb je dit dan gedaan?
Info gebruik PowerPoint:
1e keer klikken: gans
2e keer klikken: hand
3e keer klikken: gezin
4e keer klikken: oefenen
5e keer klikken: naar de volgende dia
Slide 11:
Verhaal:
Iedereen is buiten, nu kunnen we best nog de brandweer bellen.
Vragen – interactie:
Welk nummer moet je draaien voor de brandweer?
Is er een verschillend nummer voor een gsm of vaste lijn?
Info gebruik PowerPoint:
1e keer klikken: verwittig de brandweer
2e keer klikken: naar de volgende dia

INFOFICHES
Slide 12:
Verhaal:
Je zegt heel duidelijk wie je bent, wat er gebeurd is en waar je bent.
Vragen – interactie:
Wie zal er de telefoon opnemen denk je?
Wat moet je zeggen tegen de persoon aan de andere kant van de lijn?
Rollenspel
Wat kan je doen als je niet goed weet waar je bent? Of je kent het huisnummer niet? (elke verlichtingspaal heeft een nummer)
Info gebruik PowerPoint:
1e keer klikken: wat moet je zeggen
2e keer klikken: wie
3e keer klikken: wat
4e keer klikken: waar
5e keer klikken: naar de volgende dia
Slide 13:
Verhaal:
En dan nu: oefenen.
Iedereen krijgt een masker mee naar huis. Vraag je ouders om mee te spelen. Denk na over de
vluchtroutes vanuit je kamer, spreek een verzamelplaats af zet daarna het masker op. Dit doe je
omdat je in de dikke rooklaag vast ook niks meer kan zien.
Kruip in je bed en doe alsof je slaapt. Vraag je ouders om de rookmelder te laten piepen. Probeer
nu zo snel mogelijk een van je vluchtroutes uit. Kan je je tijd verbeteren?
Vragen – interactie:
Plan tekenen van je huis met vluchtroutes.
Oefenen met de hele klas in het lokaal waar je bent.
Info gebruik PowerPoint:
Einde.

INFOFICHES
Info 8 : Ontstaan van ongevallen

_____________________________________________________________________________
Ongevallen thuis en tijdens de vrijetijdsbesteding vormen in Europa de belangrijkste oorzaak van
dodelijke kwetsuren en letsels die leiden tot invaliditeit.
Er gebeuren minder dodelijke ongevallen in het verkeer als in de privé-sfeer. Toch gaat er veel
meer aandacht (media en beleid) naar de verkeersdoden.

Wat is een ongeval (in de privé-sfeer)?

Een ongeval is een plotse, ongewenste en onopzettelijke gebeurtenis, veroorzaakt door een
samenloop van omstandigheden, die aanleiding geeft tot het ontstaan van schade of letsels, bij
zichzelf of een ander persoon.
In het kader van gezondheidspromotie wordt veiligheid benaderd als een dynamische waarde die
medebepalend is voor het menselijk welzijn. Veiligheid is de situatie die wordt gekenmerkt door
een adequate controle van fysische, materiële of morele bedreigingen. Dit resulteert in de toestand van zich beschermd te weten tegen mogelijk gevaar.
De privé-sfeer omschrijven wij als het gebied in en om de woning en de plaats waar men sport
beoefent, vrije tijd doorbrengt, of opgevangen wordt.

Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van een ongeval?

Een ongeval is steeds het resultaat van een wisselwerking tussen drie belangrijke factoren : mens
– product (materiaal) en omgeving. We moeten steeds de drie factoren mee in rekening brengen
om een ongeval te vermijden.
Belangrijk : een ongeval is niet het gevolg van toeval. Meestal liggen er een of meerdere van de
factoren aan de basis van ongevallen.

Risico- perceptie
Kan ik

> met mijn vaardigheden en capaciteiten
> in deze situatie/omgeving,
> met deze materialen/producten.

Deze taak doen zonder mezelf of anderen schade toe te brengen ?
Bijvoorbeeld : Het gras afrijden op een zomerse dag :
		
Grasmachine is perfect veilig en gekeurd -> materiaal = OK
		
Ik doe het op blote voeten -> mens = niet OK
		
In mijn gras leggen heel wat takken -> omgeving = niet OK
> Voldoende risico’

INFOFICHES

INFOFICHES
Info 9 : Vluchten

Info 10 : Rookmelder

Wat doen bij brand ?

Waar hang je een rookmelder het beste ?

- Blijf kalm

Aan het plafond in gang of hal waar de meeste kamers op uitkomen.

- Waarschuw direct je huisgenoten.

Plaats minstens op elke verdieping 1 rookmelder.

_____________________________________________________________________________

+

_____________________________________________________________________________

- Is er veel rook ? Hou je hoofd laag : daar is minder rook en zie je meer. Hou als het kan een
natte doek voor je mond en neus.

Het geluid moet in elke kamer van de verdieping te horen zijn : testen !

- Denk je dat je de brand aanraken ? Probeer dan 1 keer te blussen. Lukt dit niet dan moet je
vluchten !

In de buurt van een open raam of een ventilatiegat : de rook wordt er weggeblazen.

-

- Vlucht zo mogelijk van boven naar beneden. Reden ? Opstijgende rook.
- Als je het huis niet uit kan, vlucht dan naar de straatzijde van het huis. Hulverleners kunnen je
daar beter bereiken. Sluit de deur van de kamer af met vochtige doeken. Probeer buren of voorbijgangers te waarschuwen door gebaren te maken aan het raam.
- Hou de deuren en ramen gesloten. Sluit deuren achter je.
- Bel de brandweer (100 of 112).
- Gebruik nooit een lift.

Tips voor het opstellen van een vluchtplan
- Spreek met je huisgenoten een snelle en veilige vluchtroute af.
- Een goede vluchtroute gaat altijd van boven naar beneden en bij voorkeur naar de straatzijde.
- De beste plaatsen om he huis te verlaten zijn de normale uitgangen : voor- en achterdeur.
- Bepaal een ontmoetingsplaats buiten het huis, waar u elkaar ontmoet na het vluchten.
- Bedenk een tweede, alternatieve route die je kan nemen als de eerste route verspert wordt.
- Hou de vluchtroute altijd vrij. Op de vluchtroute worden geen hinderlijke voorwerpen geplaatst,
die u op weg naar de uitgang kunnen hinderen.

Waar hang je beter geen rookmelder ?

In de badkamer of de keuken : een rookmelder maakt geen onderscheid tussen condensatiedampen (bijvoorbeeld van het koken of het douchen) en rook van een brand.
In stookplaatsen of koele ruimtes : een rookmelder functioneert niet goed bij een temperatuur van
minder dan 4°C en van meer dan 38°C.

Weet er iemand hoe een rookmelder werkt ?

Rookmelders zenden een lichtbundeltje uit in hun behuizing. Als er rook in het lichtbundeltje komt
dan wordt het licht verstrooid. Dat wordt waargenomen door een lichtgevoelige cel. De rookmelder begint dan luid te piepen.

Waar kan je een rookmelder kopen ?

Via de Belgische brandwonden stichting : www.brandwonden.be,
In een doe-het-zelf winkel.

Waaraan moet een rookmelder voldoen ?
Er moet een testknop zijn.

Het alarmsignaal moet minstens 85 decibel zijn.
De batterij moet een long life batterij zijn (10 jaar).
Er moet garantie op de rookmelder zijn.

- Spreek af wie er verantwoordelijk is voor het in veiligheid brengen van de kinderen en de huisdieren.

Let op het BELAC keurmerk.

- Leg de huissleutels altijd op een vaste plaats.

De meeste rookmelders werken op een batterij. Die gaat niet eeuwig mee. Controleer daarom
regelmatig of je rookmelder nog werkt. Druk op de alarmknop die op de rookmelder zit. Als u geen
alarm hoort is het tijd om de batterij te vervangen. Sommige rookmelders geven een signaal als
de batterij bijna plat is.

- Zorg voor vluchtmiddelen zoals een uitwerpladder als je via een vluchtroute van hoger gelegen
verdiepingen, (dak)raam of balkon moet vluchten.
- Oefen de vluchtroute met het gezin.
- Eens buiten, blijf buiten !

Hoe moet je een rookmelder onderhouden ?

Vuil of stof belemmeren de werking van de rookmelder. Verwijder het stof regelmatig met een
stofzuiger of met een vochtige doek.
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