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Colofon �
redactie
Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen
Impressantplus Productiehuis

lay-out
Impressantplus Productiehuis

projectcoördinatie
Gert Van Daele, Provinciaal Veiligheidsinstituut �
Impressantplus Productiehuis �

Deze handleiding werd uitgegeven naar aanleiding van �
het educatief project voor de lagere school ‘Brand! Brand! Brand!’
over brand- en brandwondenpreventie, een initiatief van het
Provinciaal Veiligheidsinstituut, Antwerpen i.s.m. Brandweer Antwerpen,
Stedelijk Basisonderwijs Antwerpen & BRAVO. �
V.U.: Danny Toelen | Provinciegriffier | Koningin Elisabethlei 22 | 2018 Antwerpen | Openbaar Bestuur
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Waar rook is… �
Beste leerkracht, �
De cijfers liegen er niet om: elk jaar lopen zowat 300 kinderen zware brandwonden op en sterven er 120 mensen
(waaronder ook kinderen) in een brand. Het leed dat uit een brand voortvloeit is onbeschrijflijk.
Daarom heeft het Provinciaal VeiligheidsInstituut dit educatief project voor de lagere school in elkaar gebokst.
Het is een compleet preventiepakket op maat van het lager onderwijs dat kinderen spelenderwijs een aantal principes bijbrengt waardoor zij brand en brandwonden kunnen vermijden. Want, dat is een belangrijke eerste stap:
kinderen bewustmaken van de gevaren en leren hoe zij moeten reageren als er toch iets mis gaat. �
We willen kinderen op school iets leren en de preventielijn ook doortrekken naar de thuissituatie. Daar gebeuren
immers de meeste ongelukken met brand en brandwonden als gevolg. We willen via de kinderen ook de ouders
bewust maken. Zij moeten ervoor zorgen dat de kinderen opgroeien in een veilige omgeving. Daarom zijn er
aan deze leskoffer ook een checklist, een brandveiligheidscontract, een folder voor de ouders en een diploma
verbonden. Allemaal zaken die de kinderen naar huis meenemen en die het project thuis laten verderleven en de
preventieboodschap daar laten doordringen. �
Deze educatieve koffer Brand! Brand! Brand! is geschikt voor de derde graad lager onderwijs en maakt deel uit
van een groter project dat ook voorziet in leskoffers voor de eerste en tweede graad. Aarzel dus niet om uw
collega’s warm te maken voor dit project. �
Veel succes en onthou:

Speel niet met vuur, voorkom brand én brandwonden!

handleiding derde graad | waar rook is...
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Doelstellingen �
Deze leskoffer kan kaderen in de lessen wereldoriëntatie of gebruikt worden in een projectweek. Wij stellen bij
het project volgende doelen voorop:

de leerlingen:

+ �kunnen onveilige situaties herkennen die tot brand kunnen leiden,
+ �kennen de mogelijke gevolgen van brand,
+ �kennen maatregelen om brand te voorkomen,
+ �hebben elementaire kennis over brandwonden en Eerste Hulp Bij Brandwonden,
+ �kennen een aantal veel voorkomende oorzaken van brand.
+ �beseffen uit welke elementen brand bestaat en krijgen zo inzicht in het ontstaan, voorkomen en blussen van
+
+
+

een brand,
�weten hoe je moet handelen als er brand is,
�kunnen zichzelf in veiligheid brengen bij een brand,
�weten wat er op hun school geregeld is met betrekking tot brand.

De kinderen hebben een positief beïnvloedende voorbeeldfunctie op hun ouders
(broers en zussen) waardoor er thuis gewerkt wordt aan een brand- en brandwondenveilige omgeving.

Concept

Antwerpen | Openbaar
Elisabethlei 22 | 2018
Provinciegriffier | Koningin

Je bent held én

helper
Je bent ster Je staat klaar bij gevaar
k en sportief
Je ziet er sexy uit in een brandweerpak!!

V.U.: Danny Toelen |

De methodieken in deze leskoffer zijn ingebed in een leuk concept dat de
kinderen zeker zal aanspreken. We introduceren Boris de brandweerman, een
moedige spuitgast die van aanpakken weet. Zijn hulpje is de klungelige brandweerslang Spuit. Aan dat hulpje heeft hij niet veel, daarom is Boris op zoek
naar nieuwe brandweerhulpjes. Hij doet een oproep aan de leerlingen via een
affiche die in de klas hangt: wie wordt zijn brandweerhulp? Wie is een held
en wil de handen uit de mouwen steken? Wie is sterk en sportief? Wie staat
klaar bij gevaar? Wie staat sexy in een brandweerpak? De leerlingen kunnen
bewijzen over de nodige kwaliteiten te beschikken door de vijf
methodieken in de leskoffer te doorlopen. Winnen of de juiste oplossingen
vinden is niet belangrijk, meedoen en je inzetten, zijn dat des te meer.

Bestuur vrij van zegel

word JIJ mIJn
brandweerhulp?

Veel succes met de opleiding van de brandweerhulpen!

Speel niet met vuu
r,
doe mee met ‘Brand!
Brand! Brand!’
en haal je diploma
van Brandweerhul
p
100818_affiche.in

dd 1

18/08/10 14:10
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Brandkaart �
brandkaart
_______

____
van ______

Voor elke afgewerkt onderdeel krijgen de leerlingen een kruisje op hun Brandkaart, dit
is een soort scorekaart waarop je bijhoudt wie de opdrachten heeft volbracht. Een volle
scorekaart geeft recht op het diploma van brandweerhulp.

s bij ‘Live
de werkblaadje
‘vuurQuiz’
verslag’ en de
.
goed afgerond
Het vluchtspel
gespeeld.

‘Evacuatie’

20 min.

r
‘Interview’ ove
gemaakt.
brandwonden

lauw >
water-

Introduceer de Brandkaart na het live verslag en het groepsgesprek. Leg uit dat daarop
wordt bijgehouden of zij zich voldoende inzetten voor de opdrachten en het project. Wie 4
kruisjes heeft op zijn Brandkaart, verdient het diploma van Brandweerhulp.

scontract
brandveiligheid
sloten.
voor thuis afge
d!’ goed gevolgd.

nd! Brand! Bran
de cursus ‘Bra
Proficiat! Je hebt ma van brandweerhulp!
diplo
Je verdient het

3de graad

30/06/10 12:15

dkaart.indd

100617_bran

Diploma

3

diploma
brandweer
hulp
Hierbij verklaart Boris
__________________

Brandweerman dat

__________________

uit klas/groep

__________________

__________________

__________________

met succes alle opdr

Elke leerling die goed heeft meegewerkt (zie Brandkaart) krijgt op het einde
van het project een Diploma. �
Belangrijk is wel dat ook de checklist met brandveiligheidscontract zijn
ingevuld en ondertekend. �

project

Speel niet met vuur,

__________________

___________

__________

achten van het

en goed weet hoe
voorkomen.

__________________

__________________

heeft volbracht

je brand en brandwo

nden kan

Checklist/
brandveiligheidscontract �
voorkom brand én bran

dwonden!

100817_diploma_druk.i
ndd 1

17/08/10 15:15

Elke leerling krijgt een checklist/brandveiligheidscontract mee naar huis. Bedoeling is dat er in het eigen huis
met mama of papa wordt gekeken welke brandveiligheidsmaatregelen al zijn
genomen en welke nog kunnen worden ingevoerd.
Het kind en de ouder(s) ondertekenen samen het contract waarin zij beloven de
inspanningen vol te houden of op te voeren. De leerlingen mogen het contract
houden als geheugensteuntje. Je kan na een half jaar hier nog eens op terugkomen.
Ouders krijgen bovendien de kans om tijdens de rookmeldercampagne
2010-2012 een rookmelder aan te schaffen aan een interessante prijs
via www.mijnrookmelder.be. �
Speciaal voor scholen organiseren we tijdens deze campagne een wedstrijd
met een prijs voor de beste klas en een prijs voor de beste school die de beste,
origineelste, effectiefste actie ondernam om haar ouders te stimuleren effectief
rookmelders aan te schaffen.
Meer info i.v.m. deze wedstrijd vind je op de pagina van brand! brand! brand! op www.provant.be/pvi. �
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Methodiek 1:
begrijpend lezen
Live verslag

word JIJ mIJn
brandweerhulp?

dit heb je nodig

+

Poster met oproep voor brandweerhulp.
Brandkaart voor elk kind.
Voor elke leerling (te printen van cd Extra’s):
+ Werkblad 1: Krantenartikel ‘Kind van twee sterft in Brand’
+ Werkblad 2: Verslag brandweercommandant
+ Werkblad 3: Verslag ambulancier/MUG-arts
3 dvd-spelers en dvd ‘Getuigenissen’

held
er
brandkJeabent
t klaar bij gevaar
arJetstaaén help
V.U.: Danny Toelen | Provinciegriffier | Koningin Elisabethlei 22 | 2018 Antwerpen | Openbaar Bestuur vrij van zegel

+
+
+

van ______ Je bent ste
________rk
__en_ sportief
Je ziet er sexy uit in een brandweerpak!!
de

doel

+
+

werkblaadjes bij
‘Live
verslag’ en de
‘vuurQuiz’
goed afgerond
.

niet met vuur,
Het vluSpeel
chtsmee
pel ‘E
doe
met
‘Brand!
vacu
atie’ Brand! Brand!’
gespeeen
ld. haal je diploma van Brandweerhulp
20 min.

+

Het thema brand en brandwonden introduceren bij de
leerlingen.
Leren dat een brand heel snel kan ontstaan en een drama
betekent voor alle betrokkenen.
Beseffen dat er naast de materiële gevolgen
ook emotionele gevolgen zijn met een levenslange impact.

lauw
water->

100818_affiche.indd 1

18/08/10 14:10

‘Interview’ over
brandwonden
gemaakt.

brandveiligheid
scontract
voor thuis afge
sloten.

Proficiat! Je heb
t de cursus ‘Br
and! Brand!
Je verdient het
Brand!’ goed
diploma van
gevolgd.
brandweerhulp!
3 de graad
100617_bra

ndkaart.ind

d 3

30/06/10 12:1
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verloop
De methodiek bestaat uit drie delen:

deel 1: word jij mijn brandweerhulp?
Hang de poster ‘Word jij mijn brandweerhulp?’ in de klas. Doe dit voor de kinderen de klas binnenkomen, zodat zij
nieuwsgierig worden van zodra zij in de klas komen.
Geef de kinderen eventjes tijd om de poster te bekijken en start dan een kort groepsgesprek. �

deel 2: krantenartikel

+ �Je leest samen met de klas het krantenartikel ‘Kind van twee sterft in brand’ over een woningbrand.
+ �Daarna lezen de leerlingen drie verslagen over deze brand: van een brandweercommandant, een ambulancier
+

en een spoedarts. Dit kan ook klassikaal.
�Jullie vullen samen de werkblaadjes in.

deel 3: getuigenissen
De leerlingen bekijken op de draagbare dvdspelers drie getuigenissen vanmensen die een brand hebben meegemaakt en/of brandwonden hebben opgelopen. Dit is aanleiding om het in een klasgesprek over brand en de
gevolgen ervan te hebben.

deel 1: word jij mijn brandweerhulp? �
groepsgesprek

+ �Waarover gaat de poster?
+ �Wat denken jullie dat een brandweerhulp moet doen?
+ �Wat moet een brandweerhulp kennen en weten?
+ �Wie van jullie wil er brandweerhulp worden?
+ �Waarom wel? Waarom niet?
+ �Vertel de kinderen dat ze worden opgeleid tot brandweerhulp tijdens dit project.
+ �Overloop samen de opleiding tot brandweerhulp. Wat gaan jullie doen om het diploma te halen?
+ �Leren wat brand is, hoe het ontstaat, wat gevaarlijke situaties zijn.
+ �Leren hoe je brand kan voorkomen.
word JIJ mIJn
+ �Leren wat je moet doen als er toch brand is.
brandweerhulp?
+ �Leren wat je moet doen om brandwonden te voorkomen en om

Je bent held én

Bestuur vrij van zegel

+

brandwonden te verzorgen. �
�Samen met mama en of papa kijken of jullie huis wel brandveilig is.

V.U.: Danny Toelen |

Provinciegriffier | Koningin

Elisabethlei 22 | 2018

Antwerpen | Openbaar

helper
Je bent ster Je staat klaar bij gevaar
k en sportie
f
Je ziet er sexy uit in een brandweerpak!!
Speel niet met vuur
,
doe mee met ‘Brand!
Brand! Brand!’
en haal je diploma
van Brandweerhul
p

100818_affiche.indd
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deel 3: getuigenissen
In dit derde deel bekijken de leerlingen drie korte filmpjes.
In het eerste filmpje vertelt mama Myriam over een uitslaande brand waarin ze haar twee kinderen verliest. De
traphal is een vuurzee, ze ziet niets meer door de rook. Twee weken later wordt ze wakker in het ziekenhuis, pas
dan beseft ze dat ze verbrand is en dat haar twee kinderen er niet meer zijn.
In het tweede filmpje vertelt de kleine Manu hoe hij een bak met een bijtend product verkeerd inschat als een bak
met water, met derdegraadsbrandwonden tot gevolg.
In het derde filmpje vertelt de kleine Bjorn hoe zijn zusje in de douche per ongeluk de koude kraan dichtdraait in
plaats van de warme. Bjorn raakt levensgevaarlijk verbrand.

suggesties voor klasgesprek:
Opvallende parallel tussen de filmpjes: de uitspraak ‘Je denkt dat het bij jou nooit zal gebeuren. En dan gebeurt
het toch.’
+ �Is iemand van de klas ooit betrokken geweest bij een brand of een situatie met brandwonden tot gevolg?
In de familie, vrienden- of kennissenkring?
+ �Denk eens allemaal goed na en zoek een situatie bij jullie thuis waarbij het risico op brand aanwezig is (geweest)?
Een vlam in de pan die door je moeder snel gedoofd werd? Iemand met zware zonnebrand?
Of veel erger? Hoe kwam het dan dat jij of die persoon zich verbrand heeft?
+ �Hoe is het gevaar geweken?
+ �Kan de situatie zich opnieuw voordoen, denk je? Of zijn er preventieve maatregelen genomen?
+ �Heb je zelf ooit zoals Myriam gedacht: ‘Stel dat hier brand uitbreekt, wat zou ik dan doen?’
Bv. in je slaapkamer, in het scoutslokaal, in een hotel op vakantie...
+ �Hoe zie je de gevolgen bij de kinderen in de andere filmpjes?
+ �Als je brandslachtoffers kent, welke littekens en trauma’s dragen zij mee?

handleiding derde graad | methodiek 1
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Methodiek 2:
VuurQuiz
dit heb je nodig

+
+
+
+
+
+
+

Poster met de vuurdriehoek (op de achterzijde van de projectposter).
Vragenlijst (zie verder)
Afbeelding Blusdeken – te printen van cd Extra’s
Afbeelding Pictogram Verzamelpunt – te printen van cd Extra’s
Afbeelding Symbool Ontvlambaar– te printen van cd Extra’s
Brandblusapparaatje
Voor elke groep een bundel van 30 vuurdriehoekjes (kaartjes die telkens de vuurdriehoek voorstellen).

doel

bra

nds

tof

De leerlingen leren:
+ hoe een brand ontstaat (naar het theoretisch model van de vuurdriehoek),
+ hoe een brand kan worden geblust,
+ hoe een brand kan worden voorkomen.

12 |
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voorbereiding

+
+
+
+
+
+
+
+

Speel de quiz in een ruim lokaal.
Verdeel de groep in 3 tot 5 teams.
Laat de spelers in een halve cirkel zitten met vrije ruimte in het midden.
In de vrije ruimte plaats je de brandblusser.
Plaats 3 tot 5 stoelen op gelijke afstand van de brandblusser.
Elk team kiest een kapitein en die gaat op de stoel zitten.
Elk team krijgt 30 vuurdriehoekjes. Elk team heeft dus 30 branden in handen.
doel is om de vuurdriehoekjes kwijt te spelen en zoveel mogelijk branden te voorkomen of te blussen.

spelverloop
Als leerkracht ben je de quizmaster en jury tegelijk. Afhankelijk van het niveau van de klas en het verloop van
het spel kan je helpen door hints te geven of net heel streng zijn. Bij het geven van de juiste antwoorden kan je
- afhankelijk van het niveau van de klas - telkens extra stukjes informatie over het onderwerp aan de leerlingen
meegeven.
de quiz verloopt in drie vragenrondes van telkens 15 vragen.
+ Wanneer een team het antwoord denkt te kennen, neemt de kapitein de brandblusser.
+ Bij een correct antwoord mag de groep een vuurdriehoekje afgeven.
+ Bij een fout of onvolledig antwoord mag de kapitein rechts van het team antwoorden.
+ Komt er weer een fout of onvolledig antwoord, dan mag de derde kapitein proberen, enzovoort.
+ Weet niemand het juiste antwoord, dan geef je zelf het antwoord.
+ �Als beloning voor een goed antwoord mag het team een vuurdriehoekje afgeven. Wie de meeste vuurdriehoekjes
kan wegwerken, voorkomt of blust de meeste branden en wint het spel.
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Bespreek de vuurdriehoek en vertel de leerlingen dat een brand slechts kan
ontstaan als er drie elementen samen aanwezig zijn:

Iets dat wil branden, een brandbare stof.

Die zit natuurlijk in de lucht en ademen wij in.
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zuurstofflessen. In de lucht zit maar voor 21% zuurstof,
maar in zuurstofflessen veel meer. Als die zuurstof in
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element van een brand.
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niet brandbaar, maar zuurstof is wel een noodzakelijk

gaan en is er grote kans op een explosie. Daarom mag
in de buurt van een ambulance nooit gerookt worden.
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Dit is een ontstekingsbron. Die levert de
energie en de warmte die noodzakelijk is om een brand te kunnen starten. �
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eerste ronde: hoe ontstaat een brand? �
vraag 1
Iedereen weet dat een steen niet brandt en papier wel. Noem nog drie vaste stoffen die brandbaar zijn. �
mogelijke antwoorden: rubber, hout, houtskool, textiel, bepaalde kunststoffen… �
Een brand waarbij de brandstof een ontvlambare vaste stof is, noemt men een Klasse A brand.

vraag 2
De brandstof kan ook een vloeibare stof zijn. Noem drie brandbare vloeistoffen. �
mogelijke antwoorden: olie (benzine, diesel, kerosine), alcohol, was, verf… �
Een brand waarbij de brandstof een ontvlambare vloeibare stof is, noemt men een Klasse B brand. Daarnaast zijn
er nog een aantal categorieën, zoals Klasse C (gassen) en Klasse D (metalen). Op elk blusapparaat staat vermeld
voor welke klasse van brand hij kan gebruikt worden. �

vraag 3
Noem drie mogelijke ontstekingsbronnen.
mogelijke antwoorden: een vlam (veroorzaakt door een lucifer, een brandende sigaret, een kaars, een aansteker…),
een vonk, een elektrische ontlading, hitte (vloeibare stoffen kunnen bij een hoge temperatuur spontaan in brand
schieten, de zogenaamde zelfontbrandingstemperatuur).

vraag 4
Eens kijken of jullie het begrepen hebben. Wat zijn de drie elementen bij een kampvuur?
antwoord: hout, zuurstof, lucifer of aansteker.

vraag 5
En bij het vuur van het gasfornuis waar je moeder of vader op kookt?
antwoord: gas, zuurstof, vonk (elektrisch) of vlam (lucifer).

vraag 6
En wat zijn de drie elementen bij een barbecue?
antwoord: houtskool en aanmaakblokjes (die zijn meestal gemaakt van geperst zaagsel en paraffine, wat ook in
kaarsen zit), zuurstof, lucifer of aansteker.

vraag 7
Een takje van de kerstboom vliegt in brand door een kaars die te dichtbij staat. Op hoeveel tijd kan de volledige
woonkamer (zetels, kasten, tapijt…) in brand staan? �
a/ één minuut �
b/ een kwartier �
c/ een uur �
antwoord: a.
Als de drie elementen aanwezig zijn, kan het enorm snel gaan. Zeker als de kerstboom geen wortels meer heeft
en hij dus verdort (dat merk je doordat zijn naalden afvallen). Eén korte bluspoging door een volwassene en dan
snel naar buiten lopen en de brandweer bellen, is dus de boodschap. (zie: filmpje ‘kerstboom’ op cd Extra’s) �

vraag 8
Een brand kan behoorlijk warm zijn. De hitte die vrijkomt bij een brand kan oplopen tot
a/ 400°C
b/ 800°C
c/ 1200°C
antwoord c.
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vraag 9
Hoe noemt men iemand die met opzet branden aansteekt.
a/ een nymfomaan
b/ een pyromaan
c/ een kleptomaan
antwoord b.

vraag 10
Nog een taalvraag. Ook zonder vlammen kan hout gloeiend heet zijn. Branden zonder vlammen, hoe noemen we dat?
a/ smeulen
b/ braden
c/ bakken
antwoord a.
Als iets smeult en je blaast erop of je wappert met een krant, kunnen er weer vlammen ontstaan. Vuur kan heel
lang smeulen zonder dat je het weet. Een kampvuur kan de volgende morgen nog aan het smeulen zijn of een
smeulende lucifer in een afvalbak kan een uur later nog brand veroorzaken. Daarom is met sigaret in de zetel
in slaap vallen zo gevaarlijk. Zelfs als een tapijt op een vloerlampje ligt, kan de stof na een paar uur beginnen
smeulen.

vraag 11
Hoeveel doden vallen er gemiddeld per jaar in België door branden, denk je? �
a/ 80 �
b/ 150 �
c/ 300 �
antwoord b.
Daarbij komen gemiddeld 1500 gewonden. De oorzaak begint bijna altijd met een O: onvoorzichtigheid, onwetendheid, onachtzaamheid. �

vraag 12
Op welk tijdstip breken de meeste branden uit waarbij doden te betreuren zijn?
antwoord: ’s nachts, als mensen slapen en de brand ongemerkt om zich heen kan grijpen. Daarom is een rookmelder zo belangrijk! Die maakt je wakker met een luid piepend geluid als hij rook detecteert.

vraag 13
Hoe sterven de meeste mensen die in een huisbrand omkomen? �
a/ door de vlammen �
b/ door de hitte �
c/ door de rook
antwoord c.
In heel veel gevallen zijn niet de vlammen dodelijk, maar wel de rook en het gas. Rook bevat koolstofmonoxide of
CO, een gas dat giftig is en mensen bedwelmt. Ook kan je in een ruimte vol rook niets meer zien, ook de uitgang
niet. Bovendien bestaan in een woning heel wat materialen uit kunststoffen (vb PVC). Als die beginnen branden,
komen er extra giftige vrij. Daarom is een rookmelder in huis hebben zo belangrijk: die begint luid te piepen als
hij rook ‘ziet’. Je kan dan nog snel proberen te vluchten. �

vraag 14
Soms lees je in de krant dat mensen omgekomen zijn door CO-vergiftiging. Wat is dan de oorzaak?
a/ een heel kleine brand
b/ een slecht werkend verwarmingstoestel
c/ een schoorsteen die verstopt zit door een vogelnest
antwoord: b en c zijn beide juist.
handleiding derde graad | methodiek 2
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Normaal ontstaat tijdens verbranding CO2 (koolstofdioxide). In een boiler heb je dan een blauwe vlam. Maar als er
te weinig zuurstof is, vindt vaak een onvolledige verbranding plaats. Dan komt er CO (koolstofmonoxide) vrij. In de
boiler heb je dan een gele vlam. CO is kleurloos (onzichtbaar), reukloos en giftig, daarom is het zo gevaarlijk.
Wanneer kan je een onvolledige verbranding hebben: als de ruimte waarin het gastoestel zich bevindt te weinig
verlucht is (bijvoorbeeld in de winter), als het toestel vervuild of verstopt is, als de schoorsteen of de rookgasafvoer
verstopt is (door vuil of een vogelnest of doordat er te weinig zuurstof in de ruimte is en dus te weinig ‘trek’)…

vraag 15
Ook de weerman waarschuwt tijdens zijn weerpraatje vaak voor CO-gevaar. Wanneer is het risico op CO-vergiftiging het grootst? �
a/ in de winter als het koud is �
b/ in de zomer als het warm is �
c/ als er weinig wind is �
antwoord a en c zijn beide juist. �
Er bestaat een verband tussen het weertype en CO-vergiftiging. De meeste slachtoffers vallen in de periode
oktober-maart. Bij koud weer proberen mensen hun huis zo goed mogelijk af te sluiten voor de koude, en verluchten ze weinig. Bij windstil weer of mistig weer is er weinig wind en ook weinig luchtcirculatie in de schoorsteen.
(meer info zie cd Extra’s) �
Symptomen van CO-vergiftiging zijn: hoofdpijn, braken, flauwvallen. Wat moet je doen? Deuren en ramen openzetten, het verwarmingstoestel uitzetten, het slachtoffer naar buiten brengen, de dokter of ziekenwagen bellen. �

tweede ronde: hoe kan een brand worden geblust? �
vraag 1
Wat gebeurt er als je een glas over een brandende kaars zet en waarom?
antwoord: de kaars dooft uit omdat er geen zuurstof meer is.
conclusie: als je één van de drie elementen van de vuurdriehoek kan wegnemen, stop je de brand.

vraag 2
Eens kijken wie het helemaal snapt. Hoe blus je best een kampvuur en welk element neem je dan weg? �
antwoord: met water of zand.
Met water koel je het vuur af en neem je de energie weg.
Met zand dek je het vuur af zodat er geen zuurstof meer bij kan komen. �

vraag 3
Misschien heb je op televisie al gezien hoe men grote bosbranden probeert te blussen? Hoe gebeurt dat? �
antwoord: met blusvliegtuigen.
Die hebben onderaan grote tanks. Zij landen op de zee of een meer, scheppen water op, stijgen weer op en droppen het water op de brand. �

vraag 4
Naast water heeft de brandweer nog andere producten om te blussen. Dit zit ook in een brandblusapparaat. Weet
je wat het is?
antwoord: schuim of poeder.

vraag 5
Welk element van de vuurdriehoek neemt een brandweerman of-vrouw weg als hij blust met schuim? �
antwoord: zuurstof.
De meeste vloeistoffen kunnen niet of moeilijk met water worden geblust. Maar water kan je lichter maken door
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er schuim van te maken. Schuim heeft een afdekkende werking (de zuurstof wordt weggehaald). Daarom worden
vloeistofbranden met schuim geblust.

vraag 6
Er hangen brandblusapparaten in de gangen van de school. Hoe lang kan juf of meester ongeveer blussen met
zo’n brandblusser? �
a/ niet langer dan 20 seconden �
b/ niet langer dan 2 minuten �
c/ ongeveer een kwartier �
antwoord a. �
Dat is niet lang! Dus het is te hopen dat juf of meester goed weet hoe het moet. Daarom bekijk je best eens op
voorhand de tekeningen op zo’n brandblusser. �

vraag 7
Als je ziet dat het brandt, wat moet er dan altijd eerst gebeuren (door een volwassene in de buurt of door jezelf)?
antwoord: de brandweer bellen. Nooit eerst zelf proberen blussen.

vraag 8
Welk nummer bel je als je de brandweer nodig hebt? �
a/ 100 �
b/ 101 �
c/ 112 �
antwoord: c (hoewel we a ook nog goed rekenen).
Op het nummer 100 (het oude Belgische noodnummer dat nog steeds kan gebruikt worden) en het nummer 112
(het recentere Europese noodnummer waarmee je in alle Europese landen terecht kan) kom je rechtstreeks bij
de hulpcentrale. Op basis van de informatie die zij krijgen sturen ze de juiste hulp uit: brandweer of ambulance.
De politie bereik je door 101 te bellen. �

vraag 9
De meeste branden ontstaan in de keuken. Het kan gebeuren dat je mama of papa vlees aan het bakken is en dat
de pan in brand schiet. Wat zijn dan de drie elementen?
antwoord: lucht (zuurstof) + hete olie (of vetstof) + vlam of hete plaat onder de pan (ontsteking). De pan loopt
over, de olie maakt contact met de vlam of de hete kookplaat en de olie in de pan schiet in brand. De olie kan in
theorie ook uit zichzelf ontbranden, maar moet dan wel al opgewarmd zijn tot ongeveer 250°.

vraag 10
Als je mama of papa frietjes bakt, is het frituurvet 175 of 180 °C heet. Normaal gezien is dat veilig maar waardoor
vliegt een frietketel soms toch in brand?
a/ door een kapotte thermostaat
b/ doordat de frietjes te lang in het vet blijven liggen
c/ door vervuild frituurvet
antwoord: a en c
a: het vet blijft opwarmen en vanaf 250°C kan het uit zichzelf in brand schieten (zelfontbrandingstemperatuur)
c: vervuild vet vliegt sneller in brand en moet dus geen 250°C worden. Op tijd verversen dus!

vraag 11
Wat moet je doen als de frietketel in brand schiet? �
a/ Hem vastnemen en ermee naar buiten lopen. �
b/ Vooral zelf niets doen! Geef je mama een emmer water om erover te gieten. �
c/ Vooral zelf niets doen. Maar zeg je mama er een deksel, een blusdeken of een vochtige dweil over te leggen. �
antwoord c (zuurstoftoevoer afsluiten) �
handleiding derde graad | methodiek 2
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een frietketel nooit blussen met water!
Als je een brandende vloeistof probeert te blussen, zakt het water (dat zwaarder is dan olie) naar de bodem.
Het gaat onmiddellijk koken, wat zorgt voor stoom, waardoor de brandende olie mee de lucht ingaat en er een
gigantische vuurbal ontstaat die je zeker verbrandt. Bij een brandende pan, pot of frietketel kan een deksel of
een vochtige (geen natte!) doek de zuurstof afsluiten. Vloeistofbranden worden best geblust met een branddeken (zie de volgende vragen) of met een blusapparaat met schuim (maar dat vraagt toch enige oefening).

vraag 12
Toon afbeelding ‘Branddeken’ (op cd Extra’s). �
Wat is dit en wat gebeurt er als je aan de zwarte linten trekt? �

a/ Het is een brandalarm, als je aan de linten trekt, gaat er een alarm af.
b/ Het is een brandjas, als je trekt valt er een beschermende jas uit.
c/ Het is een branddeken, als je trekt valt er een branddeken uit.
antwoord c
Een branddeken is gemaakt van glasvezel, geïmpregneerde wol of ander onbrandbaar materiaal. Het zit in een
opbergkoker. Trek het branddeken aan de lusjes uit de koker, wikkel de bovenkant van de deken rond je handen
(zodat je handen altijd beschermd blijven) en leg hem rustig over het vuur. Laat het deken liggen, zo neem je de
zuurstof weg. Branddekens worden verkocht in de grote doe-hetzelfzaken en bouwmarkten. Ze zijn voor eenmalig
gebruik. Iedereen wordt aangeraden een branddeken in de keuken te hebben. Een branddeken dat groot genoeg
is, kan je ook gebruiken om er iemand die in brand staat in te wikkelen.

vraag 13
Wat doe je best als iemands kleding in brand staat en er niet onmiddellijk water in de buurt is?
antwoord: De gouden raad: “niet hollen, maar rollen”.
+ �Probeer kalm te blijven.
+ �Ga niet rennen want dat maakt de vlammen groter.
+ �Wat doe je wel:
+ �als er wél water is: ofwel de vlammen uitmaken met water uit de kraan ofwel onder de douche gaan staan.
+ �als er géén water in de buurt is: een (brand)deken rond je wikkelen en over de grond rollen. Zo neem je de
zuurstof weg.

vraag 14
Stel je bent een computerspelletje aan het spelen en je ziet een vlammetje uit de computer komen. Je computer
staat in brand! Waarom mag je die nooit met water proberen te blussen?
antwoord: Een computer werkt op elektriciteit. Water geleidt elektriciteit, daardoor kan je een schok krijgen!

vraag 15
Als een automotor in brand staat, mag je de motorkap niet direct helemaal opengooien.
Kan je raden waarom dat is?
antwoord: Er komt dan meer lucht (zuurstof) bij de vlammen en je krijgt een veel grotere brand.
Beter is om de motorkap een beetje te openen en door de kier te spuiten met het brandblusapparaat.
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derde ronde: hoe voorkom je een brand?
vraag 1
In welke ruimte van het huis ontstaan de meeste branden?
antwoord: de keuken

vraag 2
Hoe lang kan een sigarettenpeuk die niet volledig uit is smeulen?
a/ een half uur
b/ een uur
c/ 3 tot 4 uur
antwoord: 3 tot 4 uur
Daarom is het belangrijk om nooit een asbak leeg te gooien in de prullenbak voordat je zeker weer dat alle peuken uit zijn.

vraag 3
Waarom is er een groter gevaar dat een brand zich uitbreidt als je slaapt?
a/ Als een mens slaapt, ruikt en hoort hij niets. �
b/ Als een mens slaapt, ruikt hij niets maar hoort hij wel. �
c/ Als een mens slaapt, ruikt hij wel maar hoort hij niets. �
antwoord: Als je slaapt, werkt je neus niet, maar je oren wel. Daarom is een rookmelder zo belangrijk. Rookmelders zijn apparaten die rook (en dus brand) ontdekken en dan een luid alarm laten horen. �

vraag 4
Bij deze vraag moet je niet naar het midden lopen maar moet elke groep een antwoord geven.
Het is dus het veiligst om in je huis één of meerdere rookmelders te hangen.
Bij hoeveel van de kinderen uit de klas denk je dat er thuis een rookmelder hangt? �
antwoord: in de klas te vragen. �

vraag 5
Een rookmelder wordt best opgehangen aan het plafond in de gang of de traphal. Waarom aan het plafond?
antwoord: Rook gaat omhoog en wordt dus snelst opgemerkt door een rookmelder die hoog aan de muur of aan
het plafond hangt. Een rookmelder wordt niet in badkamer of de keuken gehangen want daar kan hij reageren op
stoom, en ook niet in de garage want daar kan hij reageren op uitlaatgassen.

vraag 6
Nog een vraagje over het gevaar op CO-vergiftiging. Welke kleur moet de vlam in de boiler hebben?
a/ geel
b/ oranje
c/ blauw
antwoord c. Blauw wijst op een volledige verbranding.

vraag 7
Wat moet je bij een kampvuur altijd in de buurt hebben?
antwoord: meerdere emmers water of zand.

vraag 8
We zouden het bijna vergeten, maar ook de zon kan branden. Wat kan er gebeuren als je in de zon verbrandt? �
antwoord: je huid wordt rood en prikt, je kan duizelig worden of moeten overgeven. �
Op langere termijn is er risico op huidkanker. Zo maken volwassenen die tijdens hun kinder- en jeugdjaren meerdere keren na elkaar ernstige zonnebrand opliepen, meer kans op huidkanker. �
handleiding derde graad | methodiek 2
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vraag 9
Wat moet je doen als er brand uitbreekt en je zit op de twaalfde verdieping van een flatgebouw?
antwoord: als het nog kan, zo snel mogelijk met de trap naar beneden gaan. Probeer eerst de gewone weg, lukt dat
niet, gebruik dan de nooduitgangen. Nooit de lift nemen. Als je niet meer kan vluchten langs de trap, stop dan ramen en kieren dicht, ga aan een raam of op een balkon staan, en trek daar de aandacht en wacht op de brandweer.

vraag 10
Toon afbeelding Pictogram Verzamelpunt (geprint van cd Extra’s)
In grote gebouwen (en misschien ook wel in jouw school?)
kan je dit bord zien hangen. Wat betekent het?
antwoord: als het brandt, moet je naar deze plek proberen komen.
Dit is een verzamelpunt en dat weet ook de brandweer.

vraag 11
Wat is het gevaar als je ’s avonds in je bed nog wat leest?
antwoord: dat je lamp – zeker als het nog een gloeilamp is - heet wordt en te dicht bij je hoofdkussen staat.
Val je in slaap zonder je licht uit te doen, dan kan er brand ontstaan.

vraag 12
Een televisie zet je best helemaal uit. Sommige mensen laten hem op stand-by staan. Waarom kan dat gevaarlijk zijn?
antwoord: in een televisietoestel worden bepaalde onderdelen warm en wanneer het toestel op stand-by staat,
kunnen die warm blijven. Als er dan ook nog stof in het toestel zit, kan dit tot brand leiden. Oude televisies die
naar de kinder-of studentenkamer zijn verhuisd, geven het meeste risico.

vraag 13
Wat is de gevaarlijkste plek voor je MP3-speler?
a/ in bed
b/ in bad
c/ in de klas
antwoord: in bad. Water en elektrische toestellen moeten zo ver mogelijk uit elkaar blijven. Water geleidt stroom,
waardoor het gevaar op elektrocutie groot is. Gebruik nooit elektrische toestellen in bad of douche en zorg ervoor dat je handen droog zijn als je een elektrisch apparaat, een stopcontact of een schakelaar aanraakt.

vraag 14
Toon afbeelding Symbool Ontvlambaar (te printen van cd Extra’s) �
Als je dit symbool op een verpakking ziet, wat moet je dan doen? �
a/ Het product ver uit de buurt van een hittebron of vuur houden. �
b/ Speciale handschoenen aantrekken om met het product te werken. �
c/ Het product eerst koken voor je het gebruikt. �
antwoord: het symbool betekent dat het product licht ontvlambaar is, dat wil zeggen dat het in
aanraking met een heet oppervlak, een vonk of een vlam(metje) onmiddellijk in brand schiet. �

vraag 15
Als vader of moeder een kaars heeft aangestoken, wat kan er dan best met de lucifer gebeuren? �
a/ Uitblazen en in de vuilnisbak gooien. �
b/ Uitblazen en terug in het doosje stoppen. �
c/ Even onder de kraan houden en dan in de vuilnisbak gooien. �
antwoord c. Als je de lucifer onder de kraan houdt, ben je zeker dat hij gedoofd is en dat hij je vuilnisbak en de
rest van het huis niet in vlammen doet opgaan! Slecht gedoofde lucifers (maar ook sigaretten) zijn dikwijls de
oorzaak van een woningbrand. Speel of experimenteer dus niet met lucifers en vraag ook aan de andere mensen
in je huis om voorzichtig te zijn met lucifers, aanstekers en sigaretten.
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Methodiek 3:
prentenspel Evacuatie
dit heb je nodig

+ �Vijf zakjes met vijf paneeltjes: ‘Woning’ – ‘Appartement’ – ‘Auto’ – ‘School’ – ‘Kerstboom’.
+ �Werkblaadjes ‘Evacuatie 1 Wel of niet’, ‘Evacuatie 2 112!’, ‘Evacuatie 3 Picto raden’ en ‘Evacuatie 4 Vluchtplan’ (voor elke leerling printen van cd Extra’s).

doel

+ �De kinderen leren wat ze wel en niet mogen doen als het brandt. Hoe je best uit een brand probeert te ontsnappen. Ze leren ook hoe je de brandweer verwittigt en wat brandsignalisatie betekent.
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verloop
Evacuatie wordt in twee stappen gespeeld:
eerst is er een prentensorteerspel, daarna worden werkblaadjes ingevuld.

stap 1: prEntEnSortEErSpEL

+ �Verdeel de leerlingen in 5 groepjes.
+ �Elk groepje krijgt een set van 5 paneeltjes.
+ �Er zijn vijf situaties:
+ �een woningbrand
+ �een schoolbrand
+ �een brand in een appartementsgebouw
+ �een autobrand
+ �een kerstboombrand
+ �De prenten vertellen het verhaal van mensen die uit de brand proberen te vluchten.
+ �Op één kant van de paneeltjes staat telkens een juiste situatie, op de andere kant een foute situatie (niet
+
+
+
+

noodzakelijk de overeenstemmende foute situatie).
�De leerlingen moeten de prenten in de juiste volgorde leggen. Of zij eerst de goede of eerst de foute situatie
maken, maakt niks uit.
�Zij noteren in welke volgorde zij de prenten hebben gelegd
(goed of fout + titel van de reeks + nummervolgorde).
�Na enkele minuten worden de prenten doorgeschoven naar de volgende groep, zo leren alle kinderen alle
situaties kennen.
�Wanneer alle kinderen alle situaties hebben gespeeld, geef je klassikaal de juiste oplossingen.

tenspel:

juiste oplossingen pren
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vluchten woning
-9
Zo moet het: 3 – 5 – 1 – 4
–8-7
Zo moet het niet: 3 – 6 – 2
vluchten auto
–6
Zo moet het: 4 – 2 – 3 – 8
–5-9
1
Zo moet het niet: 4 – 7 –
vluchten kerstboom
6
Zo moet het: 8 – 2 -1 – 7 –9-4
Zo moet het niet: 8 – 3 – 5
vluchten appartement
-2
Zo moet het: 3 – 4 – 8 – 6
–9-1
7
Zo moet het niet: 3 - 5 –
vluchten school
-4
Zo moet het: 5 – 8 – 10 – 2
–9-1
Zo moet het niet: 3 – 7 – 6

stap 2: WErkBLaaDjES
Na het prentensorteerspel krijgen de leerlingen de tijd om de opdrachten op de werkblaadjes in te vullen.
De werkblaadjes worden klassikaal verbeterd om alle leerlingen de juiste zaken aan te leren.

juiste oplos
sin
werkblad eva g
cuatie1:

ad evacuatie2:

juiste oplossing werkbl

+
+
+

in Europa,
2. Ter info: dit kan nu overal
11
er
mm
nu
od
no
t
he
is
llen
Het nummer dat je moet be
0 bellen.
10
g
no
t er aan
in België mag je ook
correct mogelijk vertellen wa
en
l
sne
zo
je
et
mo
le
tra
cen
Aan de persoon in de alarm
de juiste hulp.
l
sne
je
de hand is. Dan krijg
Zeg altijd:
+ je naam,
+ waar je bent: adres, gebouw, ndt er? Is de brand buiten of binnen? Zijn er nog mensen
+ wat er aan de hand is: Wat bra
in de brand?,
+ of je zelf veilig bent,
+ of er slachtoffers zijn.
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g
plossin atie3:
o
e
t
s
i
u
ju
ad evac
werkbl

Dit is een stof die licht ontvlambaar
is. Zij kan ontbranden door een vonk,
een vlam of een heet oppervlak.

Hier vind je een brandladder om te
ontsnappen.

Volg de pijl en je komt bij de uitgang
van het gebouw.

Dit is een stof die ‘oxideren
d’ is
(en bijvoorbeeld zuurstofgas
bevat)
waardoor zij een brand bev
ordert.

araat.
Hier vind je een brandblusapp

Dit is de snelste weg naar
de
nooduitgang.

Roken verboden.

Hier vind je een blusdeken.

In geval van nood is dit de plek waar
iedereen zich moet verzamelen.

Geen enkele vorm van vuur
is
hier toegelaten.

Als je op deze knop drukt,
rking.
treedt het brandalarm in we

Hier is een EHBO-post.

Hier vind je een telefoon om een
brand te melden.
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Hier vind je een opgerolde
brandslang.

De H van Hydrant. Op deze plek in
de straat kan de brandweer een
aansluiting maken op de waterleiding.
Houd deze plaats dus vrij!

juiste oplossing
werkblad evacuatie4:
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atie
ndinform tie4:
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g
r
e
t
h
ac
cua
blad eva
bij werk

hoe evacueren met je klas?

+ �Stel de kinderen gerust.
+ �Sluit de ramen van het lokaal.
+ �Licht niet aan- of uitschakelen.
+ �Neem een eventuele aanwezigheidslijst mee.
+ �Laat de leerlingen niets meenemen.
+ �Leid de leerlingen rustig de klas uit.
+ �Sluit de deur en laat de leerlingen achter elkaar de afgesproken route nemen
door het reddingspictogram uitgang te volgen.

+

Indien de gebruikelijke uitgang onbruikbaar is,
volg je de reddingspictogrammen nooduitgang.

+ �Zorg dat ze doorstappen, maar verhinder lopen.
+ �Laat hen bij sterke rookontwikkeling gebukt lopen of zelfs kruipen.
+ �Begeleid hen naar de verzamelplaats en hou de groep bij elkaar.
+ �Groepeer de leerlingen per jaar.
+ �Stel de leerlingen alfabetisch op.
+ �Tel de leerlingen.
+ �Meld de aantallen en eventuele vermisten aan de leiding evacuatie.
+ �Verlaat de verzamelplaats niet zonder toestemming van de leiding evacuatie.
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reddingspictogram uitgang
Dit pictogram duidt de richting aan van een uitgang die gewoonlijk in het gebouw gevolgd wordt.
De kleur is steeds groen met een wit symbool.

Naar links

Uitgang zelf

Naar rechts

reddingspictogram nooduitgang
Duidt de richting aan van een nooduitgang die dient gevolgd te worden in geval de gebruikelijke uitgang
onbruikbaar is. De kleur is steeds groen met een wit symbool.

Naar links

Uitgang zelf

Naar rechts

informatiepictogram uitgang
Deuren die naar binnen toe open gaan worden aangeduid met onderstaand pictogram.
De kleur is steeds wit met een zwart symbool.
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Methodiek 4:
brandwondenopdracht
Interview
dit heb je nodig

+
+

Vijf uitvergrote tekeningen van de huid. (te printen van cd Extra’s)
Vijf sets van 33 interviewkaarten.

doel
De kinderen leren wat de belangrijkste oorzaken van brandwonden zijn en hoe ze best reageren als ze ermee
geconfronteerd worden. Dit is dus een introductie EHBB (Eerste Hulp Bij Brandwonden).
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verloop
Eerste stap
Vertel aan de hand van de uitvergrote tekeningen van de huid, dat die uit drie lagen bestaat en dat er drie graden
van verbranding zijn.

achtergrondinfo bij stap 1
Geef de kinderen een aantal begrippen en inhouden mee zodat ze de opdracht beter kunnen uitvoeren.
Toon hen deze tekening:
huid:doorsnede
De huid bestaat uit verschillende lagen:
+ �De bovenste laag is de opperhuid.
+ �Het buitenste gedeelte daarvan heet de hoornlaag, het zijn dode cellen die de huid
ondoordringbaar maken voor heel veel stoffen.
+ �Daaronder ligt de lederhuid.
+ �Daaronder bevindt zich een laag onderhuids vet. Daarin zitten ook de uiteinden van
zenuwen en bloedvaten.
+ �Samen vormen deze verschillende lagen een effectieve bescherming voor de
weefsels en organen daaronder.
Brandwonden worden meestal ingedeeld volgens diepte:
+ �Bij eerstegraadsbrandwonden is de opperhuid beschadigd. Ze is rood, pijnlijk
en soms ook gezwollen. Deze brandwonden genezen spontaan en zonder
littekens als ze goed worden afgekoeld en eventueel behandeld met brandwondenzalf.

+ �Bij tweedegraadsbrandwonden zijn de opper- en de lederhuid beschadigd. De

huid ziet rood, er staan blaren op (al dan niet open) en de wonde is zeer pijnlijk.
Bij oppervlakkige tweedegraadsbrandwonden kan de genezing nog spontaan verlopen
(mits goed koelen en eventueel brandwondenzalf), maar dat kan een hele tijd duren. Bij
diepere tweedegraadsbrandwonden blijven er littekens over en is soms een chirurgische
ingreep nodig.

Bij derdegraadsbrandwonden is de volledige huid verbrand.
Ze ziet er zwart, grauw of perkamentachtig uit.
Derdegraadsbrandwonden zijn pijnloos want de zenuwuiteinden zijn
weggebrand. Maar rond een derdegraadsbrandwond heb je altijd
eerstegraads- en tweedegraadsbrandwonden die wel pijnlijk zijn.
Bij derdegraadsbrandwonden zijn operaties met transplantatie van huid
onvermijdelijk. Je houdt er levenslang littekens aan over. �
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tweede stap
De leerlingen worden onderverdeeld in een vijftal groepen (4 à 6 leerlingen per groep).
Elke groep krijgt een set van 33 interviewkaartjes:
+ �12 rode kaarten met daarop verschillende oorzaken van brand.
+ �6 gele kaarten met daarop illustraties (huiddoorsnedes) van 1e, 2e en 3e graadsverbrandingen.
+ �10 blauwe kaarten met daarop belangrijke tips bij de behandeling van brandwonden.
+ �5 groene kaarten met foto’s van littekens en citaten van slachtoffers.
De leerlingen krijgen als opdracht om twee verhalen te maken, één voor een twaalfjarige jongen en één voor een
twaalfjarig meisje. Zij maken deze verhalen door uit elke categorie één of meerdere kaartjes achter elkaar te leggen. Zij mogen zelf de kaarten kiezen, maar voorwaarde is wel dat er uit elke categorie minstens één kaart wordt
gebruikt.
Als de twee verhalen in kaartjes zijn gelegd, verdelen ze de rollen om elk verhaal tot een interview te verwerken:
+ �rol van journalist. Stelt vragen: wie ben je? Wat is er juist gebeurd? Hoe heb je gereageerd? Wat waren de
gevolgen? Hoe is het om verder te leven met de littekens?
+ �rol van slachtoffer(s) dat over het ongeval, de brandwonden en de verzorging vertelt.
Na een oefentijd, worden de interviews voor de klas gebracht (afhankelijk van de beschikbare tijd worden alle
verhalen gebracht of een selectie ervan). Eventueel kan dit rollenspel uitgewerkt worden tot een multimedia
project, waarbij de interviews met een camera opgenomen worden.
Je pikt in op de verhalen, stelt vragen, stuurt bij waar nodig (zie tabel verderop) en geeft extra informatie:
+ �Weten de leerlingen wat je allereerst moet doen bij brandwonden? eerst water, de rest komt later.
(Herhaal dit een aantal keer, want dit is het belangrijkste adagium.)
+ �Waarom zo snel mogelijk koelen? Omdat de hitte uit de huid moet, anders wordt de schade nog groter. Vergelijk met een ei. Wanneer je een ei kookt en het daarna spoelt onder koud water, voelt het ei koud aan. Maar de
hitte uit het ei komt snel weer terug aan de oppervlakte. Pas wanneer het ei langer wordt gekoeld, daalt de
temperatuur en blijft het ei koud aanvoelen.
+ �Waarom koelen met lauw water? Bij langdurig koelen met koud water kan de huid zoveel afkoelen dat onderkoeling dreigt. En ook dat is levensgevaarlijk.
+ �Kennen de leerlingen mensen met brandwonden?
+ �Hoe gaan die om met de gevolgen?
+ �Hoe denken ze dat ze zouden omgaan met een klasgenoot met brandwonden?
+ �Hoe zou die klasgenoot zich daarbij voelen?
+ �Hoe zouden ze zelf omgaan met brandwonden? En welke gevoelens komen daarbij bovendrijven.
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overzicht interviewkaarten
oorzaken (rode kaarten)
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brandwonden (gele kaarten)
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behandeling van brandwonden (blauwe kaarten)
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gevolgen (groene kaarten)
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achtergrondinformatie �
brand
Wist je dat er elk jaar zowat 10.000 branden zijn in België? Daarbij vallen er doden en gewonden, dikwijls met
blijvende littekens en trauma’s als gevolg. Veel van die branden ontstaan door onoplettendheid en onvoorzichtigheid: roken in bed, een frietketel die niet wordt uitgezet, een schoorsteen die niet is geveegd. Onderschat het
vuur niet. Een kleine brand kan binnen vijf minuten een heel huis in lichterlaaie zetten. Hierbij lopen de temperaturen in zeer korte tijd extreem hoog op. De rook is zo zwart dat je binnen de drie minuten geen hand meer voor
ogen ziet. Die rook is bovendien erg heet en giftig en eist het meeste slachtoffers bij brand. Bij brand sterven de
meeste mensen door verstikking, niet door verbranding. Als er brand uitbreekt terwijl je slaapt, is het gevaar nog
groter, want wie slaapt wordt bedwelmd door koolmonoxide en ruikt daardoor niets.
Enkele eenvoudige hulpmiddelen kunnen een huis al veel brandveiliger maken: een brandblusapparaat en branddeken, een rookmelder en een vluchtplan. Een veilige verwarmings- en elektriciteitsinstallatie én een beetje
gezond verstand zijn de belangrijkste factoren om brand te vermijden.

brandweer

Als er brand is, bel je 112.
Je komt dan bij een alarmcentrale die de juiste hulp uitstuurt:
brandweer en/of ziekenwagen. De opdracht van de brandweer
ligt wettelijk vast en is samengevat in 10 taken. Daar horen ook
het bestrijden van rampen en hulpverlening bij.

112

Bij een ramp als een treinbotsing, een vliegtuigongeluk of een overstroming helpt de brandweer mensen te redden. Hierbij werkt de brandweer samen met de politie, ambulancediensten en andere hulpverleningsdiensten.
Hulpverlening, dat is bijvoorbeeld het bevrijden van dieren in nood, het opruimen van omgewaaide bomen, het
verwijderen van wespennesten of het leegpompen van huizen. Of een auto voorzichtig openknippen om de bestuurder te redden bij een zwaar auto-ongeluk.
Brandbestrijding is ongetwijfeld het meest spectaculaire en ook het meest heldhaftige aspect van het beroep.
Maar de brandweerman is een man van alle gevaren.

wat is vuur?

bra
nds

bv. hout

tof

De vuurdriehoek toont wat een vuur nodig heeft om te branden: brandstof, zuurstof en energie.

e

zuurstof

rgi

ene

bv. lucht

bv. de vlam van een lucifer
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Door deze drie elementen bij elkaar te brengen, krijg je vuur of brand. Logisch gevolg: je kan een vuur doven door
één van de drie elementen weg te halen.
brandstof wordt meestal verwijderd doordat de brandstof opraakt. Bijvoorbeeld: het hout in de open haard is
opgebrand, de kaars is opgebrand, het gas wordt uitgedraaid…
zuurstof is altijd nodig voor een verbranding. Die zuurstof is natuurlijk altijd aanwezig in de lucht maar kan je
wegnemen door iets over het vuur te plaatsen. Bijvoorbeeld een glas over een kaars of een branddeken over een
brandende pan of frietketel.
energie of hitte zorgt dat de brand begint of verdergaat als een lopend vuurtje. De hitte wordt weggenomen of
toch tenminste verminderd door water op het vuur te sproeien. Het water verdampt en om te verdampen heeft
het energie nodig. Die energie haalt het water uit het vuur waardoor dat afkoelt.

brandwonden
Achtergrondinfo over brandwonden vind je onder methodiek vier, we willen hier wel nog even stilstaan bij:

gevolgen van brandwonden
[gebaseerd op Eerst water…! – handleiding bij vorming OSCARE]
Brandwonden zijn één van de meest ernstige wonden die een mens kan oplopen en overleven. De behandeling is
extreem duur en pijnlijk en naast het puur medisch lijden, krijgt de patiënt af te rekenen met grote psychologische
stress. Het leven met de gevolgen (littekens, trauma…) van brandwonden valt niet te onderschatten.
Gemiddeld heeft een brandwondenpatiënt anderhalf jaar revalidatie voor de boeg. Dit schept vooral bij kinderen
grote psychologische problemen. Vooral omdat het de eerste zes maanden na ontslag uit het ziekenhuis alleen
maar slechter lijkt te gaan.
In eerste instantie moet de patiënt zichzelf opnieuw leren aanvaarden met een ander uiterlijk. Niet minder eenvoudig is de reïntegratie in familie-, school- en werkomgeving. �
De meest voorkomende crisisgevoelens bij brandwondenpatiënten zijn: �
+ �angst. Een overweldigende angst voor de dood, voor pijn, voor de verdere behandeling, invaliditeit, verminking… Bovendien is de patiënt angstig omdat hij z’n eigen lot niet meer in handen heeft.
+ �eenzaamheid. Veel brandwondenpatiënten liggen geïsoleerd en zijn voortdurend alleen met hun gedachten.
Ze verliezen elke vorm van zelfbevestiging, vervelen zich, hebben geen sociale rol meer en ook geen normaal
dagelijks contact meer met familie, vrienden, school.
+ �machteloosheid. De patiënt is in hoge mate afhankelijk van de omgeving, van verzorgers en behandelaars. Dit
gaat gepaard met sterke gevoelens van machteloosheid, boosheid, triestheid.
+ �regressie. Bij alle energie wordt opgezogen door de fysieke situatie, psychisch blijft alleen overleven mogelijk.
+ �depressie. Lage zelfwaardering, machteloosheid en verzet, in zichzelf gekeerdheid, zijn het lot van een brandwondenpatiënt. Alleen voldoende kwaliteitsvolle aandacht kan depressie voorkomen.
+ �agressie. Soms hanteert de patiënt agressie als handhavings- en verdedigingsmechanisme.
Verder komen nog tal van andere gevoelens naar boven: woede, teleurstelling, ongeduld en moedeloosheid.
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Lessuggesties
+ �bezoek de brandweerkazerne in de buurt of het Brandweerinformatiecentrum van Brandweer Antwerpen.
+ �Vraag een brandweerman in de klas om zijn/haar verhaal te doen.
+ �Laat een brandwondenconsulent van bravo (contact: BRAVO coördinator: info@brandwondenvoorkomen.be)
+
+

een twee uur durende vorming geven in de klas en de oproep tot brandweerhulp lanceren met de poster.
�Overloop de veiligheidsvoorzieningen in de school. Waar zijn de nooduitgangen, de blusapparaten, wie kan de
brandweer bellen?
�Doe een evacuatieoefening. Wie neemt de leiding? Wat zijn de regels? Waar is het verzamelpunt?
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Boekentips �
non-fictie

+
+
+

mijn zachtste huid. over leven met brandwonden, Lieve Blancquaert, Lannoo, 2009.
naar de brand! fantastische brandweerwagens in actie, Caroline Bingham, Kluitman, 2003.
branden en overstromingen, Nicola Barker, Ars Scribendi, 1999.

fictie

+
+
+

brand! Huub Hovens, De Eekhoorn, 2001.
brand! Tim Wynne-jones, Gottmer, 2001.
de pyromaan, Lenze L. Bouwers, Callenbach, 1999.

Internet
+
+
+
+
+

38 |

www.provant.be/pvi
www.mijnrookmelder.be
www.brandwonden.be
www.brandwonden.nl
www.speelnietmetvuur.be
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