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1  Inleiding 

Een brand en de bijhorende rookontwikkeling zorgt altijd voor onrust bij de plaatselijke bevolking. De rook- 

ontwikkeling wordt qua impact op de gezondheid bij huis-, tuin- en keukenbranden vaak onderschat, en bij grote 

(industriële) branden soms overschat. Mensen willen onder andere (snel) de gezondheidsrisico’s kennen op korte 

en lange termijn. Begrippen als ‘giftig’, ‘toxisch’, ‘kankerverwekkend’…. kunnen bij de bevolking paniek veroor-

zaken. De manier waarop de overheid communiceert zal voor een groot deel de risicoperceptie van de bevolking 

bepalen. 

De crisiscommunicatie bij branden heeft de uitdaging om complexe (chemische) processen te vertalen naar  

begrijpelijke taal. Als overheid is het onze taak om eerlijk en geloofwaardig te communiceren zonder onnodige 

paniek te veroorzaken.  Het is ook niet evident om (schijnbare) contradicties in de communicatie te vermijden. 

Een goed communicerende overheid zorgt mee voor het vertrouwen van de bevolking in het overheidsoptreden. 

Als de bevolking vertrouwen heeft in de overheidsberichtgeving, zullen de aanbevelingen (handelingsperspec-

tieven)  beter worden opgevolgd. De overheid heeft daarom alle belang om haar burgers in alle omstandigheden 

correct en snel te informeren en indien nodig te alarmeren.

Nochtans tonen een aantal recente brandincidenten aan dat overheidsdiensten vaak ‘worstelen’ met de communi-

catie over een brand en de bijhorende rookontwikkeling. Er is geen uniformiteit naar boodschap en terminologie. 

Dit document geeft een aanzet om de overheidscommunicatie over brandincidenten te stroomlijnen, door op 

voorhand mulitidisciplinair de communicatie te bespreken en af te stemmen. Dit levert in een acute fase niet enkel 

tijdswinst op, maar zal ook zorgen voor een doordachte communicatiestrategie. Een strategie die wordt gedragen 

door alle disciplines. 

De informatie aan de bevolking bij geuroverlast of chemische incidenten waarbij gassen vrijkomen, volgt dezelfde 

principes.
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2  Algemene richtlijnen

2.1  Voorafgaandelijk overleg

Eén van de basisprincipes van crisiscommunicatie is dat elke discipline spreekt voor zijn bevoegdheidspakket. In 

de praktijk blijkt dit echter geen evidentie te zijn en zeker niet bij brand- en rookincidenten. Voor de bevolking is 

het niet vertrouwenwekkend dat elke discipline voor zijn winkel spreekt en voor de andere aspecten doorverwijst 

naar de andere disciplines. 

Een (kort) overleg met alle betrokken actoren voorafgaandelijk aan de communicatie is dan ook een absolute 

noodzaak. Op deze manier kan een uniforme boodschap worden gecommuniceerd die door alle disciplines wordt 

gedragen en worden tegenstrijdige berichten vermeden. Indien dit overleg nog niet heeft kunnen plaats vinden, 

communiceert elke discipline strikt over zijn bevoegdheden. 

Het is van groot belang om snel de communicatie op te starten. Kort op de bal spelen beperkt de ruimte voor 

geruchten. 

De verantwoordelijke discipline 5 kan een initiërende rol opnemen in het afstemmen van de boodschap tussen de 

verschillende betrokkenen.

2.2  Communiceren begint met luisteren

Houd bij de communicatie rekening met de percepties en de vragen bij de betrokkenen en het algemeen publiek. 

Door de (sociale) media te monitoren kan de communicatie aansluiten op de informatiebehoeften en het sentiment 

van de buitenwereld. Kortom: bepaal eerste de kernvragen en pas nadien de kernboodschap. 

Het binnenhalen van de buitenwereld door middel van monitoring is de eerste stap in het volledige werkproces 

crisiscommunicatie. Voor meer informatie over dit werkproces kan u de publicatie van de AD Crisiscentrum raad-

plegen: www.crisiscentrum.be

2.3  Eerlijk communiceren over de risico’s (zonder paniek te veroorzaken)

Als u transparant en eerlijk communiceert, schept u vertrouwen. Stel daarom de situatie realistisch voor. Commu-

niceer ook indien je nog niet alle informatie in handen hebt, durf ook te communiceren dat je nog niet alles weet.  

De uitdaging voor de communicatie is echter om eerlijk te communiceren zonder (onnodige) paniek te veroorzaken 

en dat is bij brand- en rookincidenten geen evidentie.

Het benoemen van de (gezondheids)risico’s zonder deze te duiden, kan aanleiding geven tot ongerustheid. Het 

risico kan het best concreet worden gemaakt door vergelijkingen te maken. Enkele voorbeelden:

• De vrijgekomen concentratie is lager dan de concentratie waaraan arbeiders volgens de arbeidswetgeving  

   maximaal mogen worden blootgesteld.

• De kans dat u door inademing van de rook een ernstige ziekte krijgt zoals kanker, is uiterst klein, vergelijkbaar  

   met het inademen van de rook van enkele sigaretten. 

Aangezien rook altijd giftig is, is het niet verstandig om te communiceren dat er ‘geen gevaar’ is voor de gezond-

heid. 
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Houd ook rekening met het feit dat iedereen tegenwoordig specialist is (of dit toch meent te zijn). Elke burger kan 

op internet informatie vinden over een product. Het niet vermelden van mogelijke risico’s (ook al zijn de gemeten 

concentraties te verwaarlozen), kan geïnterpreteerd worden als het achterhouden van informatie en veroorzaakt 

ongeloofwaardigheid.

Denk niet enkel aan de volksgezondheid, maar ook aan de gevolgen voor (huis)dieren en gewassen. Het is  

belangrijk om aandacht te hebben voor de gevolgen op korte termijn en op langere termijn. Heb aandacht voor 

kwetsbare bevolkingsgroepen (o.a. kinderen, ouderen, zieken…). Ook na het incident moet de overheid blijven  

communiceren en beschikbaar blijven voor de bevolking.

2.4  Begrijpelijk communiceren

Bij brand- en rookincidenten worden vaak technische termen gebruikt. Deze termen zijn voor de bevolking vaak 

nietszeggend en kunnen paniek veroorzaken. De communicatie-actoren (in het bijzonder discipline 5) hebben de 

uitdaging om deze termen correct te vertalen naar een begrijpelijke taal. Zo is natriumchloride voor de meeste 

mensen ongekend, maar keukenzout kent iedereen. 

Door aan te geven waarvoor een product wordt gebruikt of waarin het wordt verwerkt, wordt het product herken-

baar (bijv. styreen wordt gebruikt voor de productie van kunststoffen). Een gekend/herkenbaar product zal minder 

paniek veroorzaken bij de bevolking. 

Indien er maatregelen worden gecommuniceerd, is het van groot belang om duidelijk het getroffen gebied aan te 

geven (bijv. door straten of wijken te benoemen). Houd bij de bepaling van het gebied rekening met kruispunten en 

natuurlijke grenzen, zodat het gebied duidelijk is voor alle burgers.

Laat technische aspecten toelichten door experten. Een arts die uitleg geeft over het risico op kanker is veel 

geloofwaardiger dan een burgemeester.

Druk meetresultaten niet enkel uit in ppm (parts per million), gebruik ook een vergelijking (bijv. zit ver onder de 

grenswaarde).

2.5  Zelfredzaamheid en burgersolidariteit   

In een noodsituatie zullen sommige burgers en collectiviteiten in eerste instantie op zichzelf aangewezen zijn. Door 

in de communicatie duidelijke handelingsperspectieven te verwerken kan de zelfredzaamheid en de burger- 

solidariteit worden bevorderd. Burgers kunnen ook een meerwaarde betekenen voor de hulpdiensten.

Enkele voorbeelden:

• Indien u een kwetsbare persoon kent in uw buurt (een bejaarde of persoon die medische voorziening nodig   

   heeft, een koppel met een jong kind, een zwangere vrouw…) contacteer hen dan zodat ze op de hoogte zijn van  

   de te volgen adviezen. Verwittig indien nodig de overheden om specifieke noden te signaleren (medische  

   zorgen, evacuatie…).

• Indien u geurhinder vaststelt, vragen wij u om de hulpdiensten te verwittigen. Deze gegevens kunnen de  

   hulpdiensten helpen om de verspreiding van de hinder beter in beeld te brengen.

• Indien u vertrouwd bent met sociale media, draag dan bij tot de verspreiding van de goede aanbevelingen door  

   de berichten van de officiële overheden door te sturen en te versterken en eventuele geruchten te vermijden en  

   tegen te gaan.



3  Verschillende scenario’s

3.1  Er worden geen metingen uitgevoerd

Context

Er zijn geen aanwijzingen voor uitzonderlijke risico’s. Er worden dan ook geen metingen uitgevoerd. Ondanks het 

feit dat er geen uitzonderlijke risico’s zijn, is het belangrijk om te benadrukken dat er geen gezonde rook bestaat.

Voorbeeld communicatie 

• Sluit ramen en deuren en schakel de ventilatie uit indien u hinder heeft van de rookontwikkeling. Gezonde rook  

   bestaat niet, blijf uit de rook.

•        Sluit ramen en deuren en schakel de ventilatie uit indien u hinder heeft van de rookontwikkeling. Gezonde  

   rook bestaat niet, blijf uit de rook #brandXXXXXXX

Communicatiekanalen

• Sociale media.

• Website.

• Persbericht.

• Interview op de plaats van het incident bij voorkeur door een leidinggevende brandweerofficier.

3.2  Nog geen resultaten van de meting

Context

In de beginfase ontbreekt het vaak aan gegevens. Tegelijkertijd is de informatiehonger bij burgers en media groot. 

Het is dus belangrijk om wel te communiceren, dit kan door procesinformatie te geven. Er kan gecommuniceerd 

worden wat er wordt onderzocht, door wie en wanneer de resultaten worden verwacht. Er kunnen ook preventieve 

beschermingsmaatregelen naar de bevolking gecommuniceerd worden.

Voorbeeld communicatie 

• De hulpdiensten voeren momenteel metingen uit. Van zodra de  

   resultaten gekend zijn, zal hierover gecommuniceerd worden. Uit  

   voorzorg vragen wij u om ramen en deuren te sluiten en de  

   ventilatie uit te schakelen. Gezonde rook bestaat niet, blijf uit de  

   rook.

•        De hulpdiensten voeren metingen uit. Sluit uit voorzorg  

   ramen en deuren en schakel de ventilatie uit. Blijf uit de rook   

   #brandXXXXXXX

Communicatiekanalen

• Sociale media.

• Website.

• Persbericht.

• Interview op de plaats van het incident bij voorkeur door een  

   leidinggevende brandweerofficier.
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3.3  Geen verhoogde concentraties van gevaarlijke stoffen

Context

Ondanks het feit dat er een duidelijke rookpluim kan worden waargenomen, moet de overheid enerzijds commu-

niceren dat er op de begane grond geen verhoogde concentraties van gevaarlijke stoffen zijn aangetroffen in de 

rook. Anderzijds bestaat er geen gezonde rook. 

Voorbeeld communicatie

• De hulpdiensten hebben metingen uitgevoerd op diverse locaties. Er werden geen abnormale waarden gemeten  

   op de begane grond. Gezonde rook bestaat echter niet, blijf uit de rook. Sluit ramen en deuren en schakel de   

   ventilatie uit indien u hinder heeft van de rookontwikkeling. 

•         Er zijn geen abnormale waarden gemeten. Blijf echter uit de rook. Bij hinder sluit ramen en deuren en   

   schakel de ventilatie uit #brandXXXXXXX

• De hulpdiensten hebben metingen uitgevoerd op diverse locaties. Er werden geen abnormale waarden gemeten  

   op de begane grond. Gezonde rook bestaat echter niet, blijf uit de rook. Uit voorzorg vragen wij u om ramen en  

   deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. 

•        Er zijn geen abnormale waarden gemeten. Blijf echter uit de rook. Sluit uit voorzorg ramen en deuren en   

   schakel de ventilatie uit. Blijf uit de rook #brandXXXXXXX

• Ondanks het feit dat er geen aanwijzingen zijn dat de resultaten van de metingen zouden wijzigen, gaan de hulp- 

   diensten uit voorzorg de komende uren op verschillende plaatsen metingen blijven uitvoeren. 

•   De komende uren blijven de hulpdiensten op verschillende plaatsen metingen uitvoeren. #brandXXXXXXX

Communicatiekanalen

• Sociale media.

• Website.

• Persbericht.

• Interview op de plaats van het incident bij voorkeur door een leidinggevende brandweerofficier.

3.4  Verhoogde concentratie van gevaarlijke stoffen: geen nadelige gevolgen voor de gezondheid

Context

Uit de metingen blijkt dat er in de rook op de begane grond verhoogde concentraties aanwezig zijn van een 

schadelijk product. De concentraties zijn echter zo laag, dat er geen nadelige gevolgen zijn voor de gezondheid. 

Er moet gecommuniceerd worden om welk product het gaat, maar er moet duidelijk worden aangegeven dat de 

aangetroffen concentraties geen gevaar opleveren voor de bevolking.

Voorbeeld communicatie

• Er zijn lage concentraties van het product XXXX gemeten op de begane grond. XXXX is een product dat [info over  

   product]. De gemeten concentraties zitten ver onder de veiligheidsdrempel en veroorzaken geen nadelige  

   effecten voor de gezondheid. Gezonde rook bestaat echter niet, blijf uit de rook. Sluit ramen en deuren en   

   schakel de ventilatie uit indien u hinder heeft van de rookontwikkeling. 

•         Blijf uit de rook. Sluit ramen en deuren en schakel de ventilatie uit indien u hinder heeft van de  

   rookontwikkeling. #brandXXXXXXX
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• Er zijn lage concentraties van het product XXXX gemeten op de begane grond. XXXX is een product dat [info over  

   product]. De gemeten concentraties zitten ver onder de veiligheidsdrempel en veroorzaken geen nadelige  

   effecten voor de gezondheid. Gezonde rook bestaat echter niet, blijf uit de rook.  Uit voorzorg vragen wij u om  

   ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. 

•         Blijf uit de rook. Sluit uit voorzorg ramen en deuren en schakel de ventilatie uit. Blijf uit de rook.   

    #brandXXXXXXX

•         De gemeten concentraties hebben gn nadelige effecten vr de gezondheid. Gezonde rook bestaat echter  

    niet, blijf uit de rook. #brandXXXXXXX

• Ondanks het feit dat er geen aanwijzingen zijn dat de resultaten van de metingen zouden wijzigen, gaan de  

   hulpdiensten uit voorzorg de komende uren op verschillende plaatsen metingen blijven uitvoeren. 

•         De komende uren blijven de hulpdiensten op verschillende plaatsen metingen uitvoeren. #brandXXXXXXX

Communicatiekanalen

• Sociale media.

• Website.

• Persbericht. 

• Interview op de plaats van het incident bij voorkeur door een leidinggevende brandweerofficier.

3.5  Verhoogde concentratie van gevaarlijke stoffen: geen nadelige gevolgen voor de gezondheid -  

       wel geurhinder

Context

Uit de metingen blijkt dat er in de rook op de begane grond verhoogde concentraties aanwezig zijn van een 

schadelijk product. De concentraties zijn echter zo laag, dat er geen nadelige gevolgen zijn voor de gezondheid. 

Het product veroorzaakt wel geurhinder (bijv. styreen).

Voorbeeld communicatie

• Er zijn lage concentraties van het product XXXX gemeten op de begane grond.  XXXX is een product dat [info   

   over product]. De gemeten concentraties zitten ver onder de veiligheidsdrempel en veroorzaken geen nadelige  

   effecten voor de gezondheid. Het product veroorzaakt wel geurhinder. Deze geurhinder is enkel onaangenaam,  

   maar niet schadelijk. De geur is te vergelijken met XXXXXXXX. 

   Sluit ramen en deuren en schakel de ventilatie uit indien u hinder heeft van de geur. Van zodra de geurwolk is  

   weggetrokken of de hinder in huis sterker is dan buiten, is het raadzaam om uw huis te verluchten door ramen  

   en deuren te openen. De geurhinder kan mogelijks in vlagen komen, sluit ramen en deuren opnieuw bij hinder en  

   waarschuw de hulpdiensten.

•         De gemeten concentratie heeft gn nadelig effect vr de gezondheid, maar veroorzaakt wel #geurhinder   

   #brandXXXXXXX

•         #Geurhinder? Sluit ramen en deuren en schakel de ventilatie uit  #brandXXXXXXX

8



•          Ventileer uw huis na de #geurhinder of wanneer hinder binnen sterker is dan buiten. #brandXXXXXXX

•          De geurhinder kan mogelijks in vlagen komen, sluit ramen en deuren opnieuw bij hinder en waarschuw de  

    hulpdiensten #brandXXXXXXX

Communicatiekanalen

• Sociale media.

• Website.

• Persbericht.

• Interview op de plaats van het incident bij voorkeur door een leidinggevende brandweerofficier.

3.6  Verhoogde concentratie van gevaarlijke stoffen: kans op nadelige effecten voor de gezondheid

Context

Uit de metingen blijkt dat er in de rook op de begane grond  hoge concentraties gemeten zijn van een gevaarlijk 

product. Er is kans op nadelige effecten voor de gezondheid. In de eerst plaats moeten de beschermingsmaatrege-

len worden gecommuniceerd. Het is ook van belang om informatie te geven over het product en de gemeten 

concentraties. 

Voorbeeld communicatie

• Er zijn verhoogde concentraties van het product XXXX gemeten op de begane grond. XXXX is een product dat  

   [info over product]. 

   De gemeten concentraties kunnen nadelige effecten veroorzaken voor de gezondheid. Wij vragen de  

   bewoners [definieer het geografisch gebied] met aandrang om op dit ogenblik de volgende beschermings-  

   maatregelen te respecteren: [opsommen van de maatregelen]. 

   De hulpdiensten blijven metingen uitvoeren. In functie van deze nieuwe metingen zal de overheid indien nodig  

   nieuwe beschermingsmaatregelen uitvaardigen. Blijf het nieuws via de media volgen.

   Het product kan de volgende gezondheidsklachten veroorzaken:  [braken / hoesten / misselijkheid / tranende  

   ogen / kortademigheid].

•          Wij vragen de bewoners met aandrang om de volgende beschermingsmaatregelen te respecteren:   

    XXXXXXXXXXX #brandXXXXX

•          De hulpdiensten blijven metingen uitvoeren, indien nodig zullen de maatregelen worden aangepast   

    #brandXXXXX

9
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Communicatiekanalen

• Be-Alert.

• Contact center.

• Alarmering via radio en televisie.

• Sociale media.

• Website.

• Persbericht. 

• Interview over de beschermingsmaatregelen, bij voorkeur gouverneur en/of burgemeester.

• Interview over de gevaren, bij voorkeur door arts of AGS’er.

3.7  De waargenomen producten zijn kankerverwekkend

Context

Indien een product kankerverwekkend is en betrokken bij de brand, moet hierover gecommuniceerd worden. Het 

niet vermelden van het risico, kan ongeloofwaardigheid veroorzaken. Burgers kunnen de gevaren van de producten 

zelf opzoeken. Om onnodige paniek te vermijden, moet  het risico duidelijk gekaderd worden en in het juiste  

perspectief worden geplaatst. Het gebruiken van vergelijkingen of voorbeelden kan hierbij helpen. Herhaal in dit 

kader steeds de kernboodschap: ‘Blijf zo veel mogelijk uit de rook. Gezonde rook bestaat niet’.

Voorbeeld communicatie

• De kans dat u door inademing van de rook een ernstige ziekte krijgt zoals kanker, is uiterst klein, vergelijkbaar  

   met het inademen van de rook van enkele sigaretten.  Het gaat immers om een kortstondige blootstelling.

• De chemische producten aanwezig in [het bedrijf]  

   branden voor het grootste deel op. Een klein deel  

   van de  producten wordt onverbrand met de rook  

   verspreid. De wind zorgt voor een belangrijke  

   verdunning. Door de kortstondige blootstelling is de   

   kans op een ernstige ziekte erg laag.

• Volgens de arbeidswetgeving mogen arbeiders dagelijks  

   worden blootgesteld aan een waarde die XX hoger ligt  

   dan de gemeten concentratie. De kans dat u ernstige   

   ziektes krijgt zoals kanker, is dan ook uiterst klein. Het  

   gaat immers om een kortstondige blootstelling.

• De gemeten concentraties liggen ver onder de drempel  

   voorgeschreven door de Wereldgezondheidsorganisa- 

   tie. De kans dat u ernstige ziektes krijgt zoals kanker, is  

   dan ook uiterst klein. Het gaat immers om een  

   kortstondige blootstelling.
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Communicatiekanalen

• Interview bij voorkeur door arts of AGS’er.

• Website.

• Persbericht.

• Sociale media: door het beperkt aantal karakters is Twitter een minder geschikte medium om een dergelijke   

   complexe boodschap over te brengen. Het kan wel ingezet worden om door te verwijzen naar bijvoorbeeld een  

   website. Facebook is wel geschikt.

3.8  Er is asbest vrijgekomen

Context

Bij de brand is asbest vrijgekomen. In de eerste fase zal de bevolking gealarmeerd moeten worden. In een tweede 

fase zal het risico duidelijk geduid moeten worden, hierbij zal het verschil tussen asbesthoudend materiaal en 

asbestvezels moeten worden toegelicht. Dit kan het best gebeuren door een FAQ-lijst te publiceren op een website 

(zie verder in dit document) en/of een contact center te openen.

Voorbeeld communicatie

• De rookpluim bevat asbest. Het  gaat om stukken asbesthoudend materiaal en losse asbestvezels. Gezondheids- 

   risico’s kunnen alleen optreden bij losse asbestvezels. Het inademen van asbestvezels kan mogelijks op termijn  

   kanker veroorzaken. Hoe meer vezels en hoe langer de blootstelling, hoe groter het risico.

   Stukken asbesthoudend materiaal kunnen door de hitte en wind maximaal enkele honderden meters worden   

   meegevoerd. Bij dergelijk asbesthoudend materiaal zitten de vezels meestal stevig vast en is er geen gevaar. Er  

   moet wel op gelet worden dat achtergebleven materiaal niet verder kan verbrokkelen (bv. door vertrappelen).  

   Indien u dergelijk materiaal aantreft, kan u dit melden aan XXXXX. Laat de stukken liggen en voorkom dat  

   kinderen ermee in aanraking komen.

 

   Wij vragen de bewoners [definieer het geografisch gebied] om binnen te blijven. De inwoners moeten ramen en  

   deuren sluiten en de ventilatie uitschakelen. Blijf de berichtgeving volgen voor actuele informatie.

• De rookpluim verplaatst losse asbestvezels en kleine stukken asbesthoudend materiaal. De blootstelling aan      

   losse asbestvezels houdt gezondheidsrisico’s is. Het inademen van asbestvezels kan op termijn kanker  

   veroorzaken. Bij kortstondige blootstelling aan relatief lage concentraties is het risico erg klein. 

   Wij vragen de bewoners [definieer het geografisch gebied] om binnen te blijven. De inwoners moeten ramen en  

   deuren sluiten en de ventilatie uitschakelen. Blijf de berichtgeving volgen voor actuele informatie.

• Bij de brand zijn asbesthoudende materialen betrokken. De rook bevat ook asbest. In de rookpluim treedt een  

   belangrijke verdunning op. Het inademen van asbestvezels kan op termijn kanker veroorzaken. Bij kortstondige  

   blootstelling aan relatief lage concentraties is het risico erg klein. 

   Wij vragen de bewoners [definieer het geografisch gebied] om binnen te blijven. De inwoners moeten ramen en  

   deuren sluiten en de ventilatie uitschakelen. Blijf de berichtgeving volgen voor actuele informatie.

11
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•          De rookpluim bevat asbestvezels. Gelieve binnen te blijven en ramen/deuren te sluiten en schakel de  

            ventilatie uit. #brandXXXXX

            Contacteer de gemeente indien u asbesthoudend materiaal aantreft. Laat de stukken liggen #brandXXXXX

Communicatiekanalen

• Be-Alert.

• Contact center.

• Alarmering via radio en televisie.

• Sociale media: door het beperkt aantal karakters is Twitter een minder geschikte medium om een dergelijke   

   complexe boodschap over te brengen. Het kan wel ingezet worden om door te verwijzen naar bijvoorbeeld een  

   website. Facebook is wel geschikt.

• Website (FAQ-lijst).

• Persbericht.

• Interview beschermingsmaatregelen bij voorkeur gouverneur en/of burgemeester.

• Interview gevaren bij voorkeur door arts of AGS’er.

3.9  Roetneerslag

De brand veroorzaakt roetneerslag. Deze roetneerslag kan op een grote afstand van de brandhaard neerkomen. 

Bij elke brand is roetneerslag mogelijk. Daarom wordt hierover steeds uit voorzorg gecommuniceerd. Als er veel 

vragen komen over de risico’s van de roetneerslag voor de gezondheid en de voedselketen, kan dit best worden 

toegelicht door een FAQ-lijst te publiceren op een website (zie verder in dit document) en/of een contact center te 

openen.

Voorbeeld communicatie:

• De brand kan roetneerslag veroorzaken tot op grote afstand van de brandhaard. Roet is schadelijk voor uw   

   gezondheid als u het opneemt in uw lichaam. Eet daarom geen voedsel met roetresten. Was na contact met roet  

   de vervuilde lichaamsdelen met water en zeep. 

   Verwijder roetneerslag met water en zeep en draag bij voorkeur handschoenen. 

   Zorg ervoor dat u geen roet- en asdeeltjes van buiten naar binnen brengt: voorzie een natte dweil waarop u uw  

   schoenen kan uitdoen.

           De brand veroorzaakt roetneerslag. Inslikken v roet is schadelijk voor uw gezondheid. Verwijderen met   

   water/zeep en handschoenen #brandXXXX.

Communicatiekanalen

• Sociale media

• Website (FAQ-lijst

• Contact center.

• Alarmering via radio en televisie.

• Persbericht.

• Interview gevaren bij voorkeur door arts of AGS’er.
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3.10  Ramen en deuren terug open 

Context

Als de overheid de bevolking heeft gevraagd om ramen en deuren 

te sluiten, zal nadien gevraagd worden om ramen en deuren te 

openen. Dit kan tegenstrijdig lijken en kan ongeloofwaardigheid 

doen ontstaan. Deze maatregel zal daarom duidelijk moeten worden 

gekaderd.

Voorbeeld communicatie

• De rook is weggetrokken, het is dan ook niet langer noodzakelijk  

   om ramen en deuren te sluiten. Na de doortocht van de rook, is  

   het sterk aangewezen om uw huis goed te verluchten. U kunt dit het  

   best doen door ramen en deuren open te zetten. Indien u toch nog  

   een verdachte geur zou opmerken, moeten ramen en deuren weer  

   gesloten worden en vragen wij u om contact op te nemen met de  

   hulpdiensten.

•         De rook is weggetrokken. Verlucht uw huis dr ramen en        

   deuren te openen. Bij verdachte geur opnieuw sluiten en  

   waarschuw de hulpdiensten. 

Communicatiekanalen

• Sociale media.

• Website.

• Persbericht. 

© Gwenn Corbisier

© Gwenn Corbisier
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4  FAQ-lijst

De vragen en antwoorden zijn voorbeelden en kunnen dienen als inspiratie. Het opmaken van een FAQ-lijst is 

afhankelijk van het incident en de genomen beleidsbeslissingen. Deze FAQ-lijst en de bijhorende antwoorden moet 

steeds multidisciplinair worden besproken alvorens deze kunnen gepubliceerd worden.

  ALGEMEEN BRAND – ROOK

Er is brand in de buurt, wat moet ik doen?

Is er brand bij u in de buurt? De wind kan de rookpluim ver verspreiden. Blijf uit de rook en zorg dat u geen rook 

inademt. Ga naar binnen, sluit uit voorzorg ramen en deuren en schakel indien mogelijk uw ventilatiesysteem uit 

(ook in uw wagen). Help mensen in uw omgeving om ook uit de rook te blijven. Volg de media of de website XXXX 

voor meer informatie.

Ik ben niet thuis maar mijn ramen staan wel open?

Keer pas terug naar uw woning van zodra de hulpdiensten hiervoor toestemming geven, ook al staan er ramen 

open. U hoeft zich niet door de rook te verplaatsen om ramen te gaan sluiten. Blijf zo veel mogelijk uit de rook, 

gezonde rook bestaat immers niet.

Als u terug bent gekeerd naar uw woning en de rookpluim is weggetrokken, is het van groot belang om de  

woning goed te verluchten. U kunt dit doen door ramen en deuren helemaal open te zetten. Indien u toch nog een 

verdachte geur zou opmerken, moeten ramen en deuren weer gesloten worden en vragen wij u om contact op te 

nemen met de hulpdiensten.

Waarom is elke rook schadelijk?

Rook van een huisbrand kan even gevaarlijk zijn als rook van een industriële brand. Alle rook is schadelijk.  

Gezonde rook bestaat niet! Zelfs bij het verbranden van hout, papier of tuinafval komen er giftige stoffen vrij. Blijf 

daarom zoveel mogelijk uit de rook.

Welke effecten mag ik verwachten bij een eenmalige blootstelling aan rook?

Als u rook inademt, kan u last krijgen van prikkende ogen, neus en luchtwegen. U kan tranende ogen krijgen en 

beginnen hoesten. Bij gevoelige luchtwegen kan u zelfs last krijgen van benauwdheid of piepende ademhaling. 

De effecten hangen af van de hoeveelheid rook en de duur van de blootstelling. Hoe meer en hoe langer u rook 

inademt, hoe sterker de klachten kunnen worden. In het ergste geval kan een rookvergiftiging optreden door 

koolmonoxide (CO) of waterstofcyanide (HCN). Lukt het u niet direct om uit de rook te gaan? Lever dan zo min 

mogelijk lichamelijke inspanningen. U ademt dan minder lucht in en dus ook meer rook. Heeft u na het inademen 

van rook gezondheidsklachten, contacteer dan uw huisarts.

Wat is een schadelijke hoeveelheid rook?

Uw lichaam geeft zelf aan of de hoeveelheid rook die u hebt ingeademd, een schadelijk hoeveelheid is. U kunt last 

krijgen van prikkende ogen, neus en luchtwegen. Uw ogen kunnen gaan tranen en u kunt gaan hoesten. Hoe meer 

rook u hebt ingeademd, hoe sneller uw lichaam reageert.

Ik heb in de rook gestaan. Wat moet ik met mijn kleding doen?

Trek verontreinigde kleding voorzichtig uit en was het in de wasmachine. Gewassen kleding kan gewoon weer ge-

dragen worden. Spoel uw schoeisel schoon met water vóórdat u binnen gaat. Mocht dat niet mogelijk zijn dan kunt 

u de schoenen het beste schoonborstelen met een zachte borstel of afnemen met een natte doek.
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  NAZORG – GEZONDHEID

Ik heb rook ingeademd?

Bij een kleine hoeveelheid rook is de kans op (blijvende) gevolgen voor uw gezondheid klein.  Heeft u na het inade-

men van de rook gezondheidsklachten, contacteer dan uw huisarts.

  ASDEELTJES – FRAGMENTEN 

Ik tref fragmenten aan in mijn tuin die vermoedelijk afkomstig zijn van de brand?

Door de hitte en de wind kunnen fragmenten van de brand over een grote afstand neerkomen. Indien u dergelijke 

fragmenten aantreft, contacteer dan de gemeente op het nummer XXXXX

Hoe zit het met roet- en asdeeltjes?

Een deel van de rook kan achterblijven in de vorm van roet. Roet is schadelijk voor uw gezondheid als u het 

opneemt via vuile handen of doordat roet in de voedselketen terecht komt. De kans op schade ligt hoger naarmate 

de hoeveelheid roet stijgt. 

Zorg ervoor dat u geen roet- en asdeeltjes van buiten naar binnen brengt: voorzie een natte dweil waarop u uw 

schoenen kan uitdoen.

Laat u kinderen niet buitenspelen en laat huisdieren niet uit alvorens alle roet- en asdeeltjes zijn verwijderd.

Wilt u roet verwijderen van muren, tuinmeubels, enzovoort? Dit kan u doen met water en zeep. Draag bij voorkeur 

handschoenen. Zo niet, moet u uw handen heel goed wassen nadien. 
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Er is roetneerslag in mijn moestuin, kan ik de groenten nu nog consumeren?

Roetneerslag wordt niet opgenomen door de planten, maar blijven aan de buitenkant zitten. Groenten en fruit uit 

uw tuin kan u dus nog veilig consumeren. U moet wel de groenten voor gebruik extra goed schoonmaken met 

water. Zichtbaar vervuilde groenten kunt u beter niet eten.

Er is roetneerslag in mijn tuin, kunnen de kinderen veilig in de tuin spelen?

Zolang kinderen tijdens het spelen niet te veel in hun mond stoppen, kunnen ze veilig buiten spelen. Het is dan ook 

raadzaam om kleine kinderen die kruipen of juist kunnen lopen, binnen te houden.  Zorg ervoor dat de kinderen  

geen roet- en asdeeltjes van buiten naar binnen brengen: voorzie een natte dweil waarop de schoenen kunnen 

uitgedaan worden. Was de handen na het spelen uitvoerig met water en zeep.

  ASBEST

Door de brand is asbest vrijgekomen, wat betekent dit voor mij?

Tijdens de brand is er asbest vrijgekomen: het gaat zowel om stukken asbesthoudend materiaal, als om asbest-

vezels. Asbestmateriaal kan door de rook en afhankelijk van de wind tot maximaal enkele honderden meters 

worden meegevoerd. Kleine asbestvezels zweven met de rook mee weg. 

Wij vragen u om binnen te blijven, ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Het gaat 

om het volgende gebied:

Het gebied wordt zo snel mogelijk schoongemaakt, maar een juiste timing kunnen we nog niet geven. Op de web-

site XXXXX informeren we u op regelmatige tijdstippen over de vooruitgang van de werkzaamheden.

Hoewel het schoonmaken met alle zorgvuldigheid zal worden uitgevoerd, kan het zijn dat u achteraf nog stukjes 

asbesthoudend materiaal in uw omgeving aantreft. Mocht dit gebeuren, dan kunt u dit melden bij de gemeente. 

Laat de stukjes liggen en voorkom dat kinderen ermee gaan spelen.

Zit er nog asbest in de lucht?

Na de brand zijn er nauwelijks nog asbestvezels in de lucht. De vrijgekomen vezels zullen zijn weggewaaid en  

brandresten met asbest erin zijn opgeruimd.

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een reeks vezelachtige mineralen. Asbesttoepassingen zijn sinds 1998 niet meer 

in België te koop. Een paar van de bekendste voorbeelden die men nu nog regelmatig tegenkomt zijn:

• Asbestcement golfplaten.

• Leien.

• Bloembakken.

• Asbestisolatie rond verwarmingsbuizen.

• Afdichtkoord voor kacheldeurtjes.

Verbranden de asbestvezels niet bij een brand?

Omdat asbest bestand is tegen zeer hoge temperaturen en sterke krachten, blijven bij een brand de eigenschap-

pen en daarmee de risico’s van de asbestvezels behouden. Het asbesthoudende ‘bindmateriaal’ (zoals karton/

papier, kunststof of cement) raakt vaak zeer zwaar beschadigd, verbrandt of versplintert tot kleine stukjes. Meestal 

verspreiden deze (stukjes) asbesthoudende restanten zich in de directe omgeving van de brand.



Pas boven 1200 °C verandert asbest van structuur en verliezen de vezels hun gevaarlijke eigenschappen. Bij een brand 

worden deze hoge temperaturen meestal niet bereikt. Asbestcement spat voor het bereiken van deze temperatuur 

uiteen.

Wat zijn de mogelijke gezondheidsrisico’s van asbest?

Er dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen asbesthoudend materiaal en losse asbestvezels. Gezond-

heidsrisico’s kunnen alleen optreden bij losse asbestvezels.

Als asbesthoudend materiaal in goede staat is, zitten de vezels doorgaans stevig vast en is er geen gevaar. Er moet wel 

op gelet worden dat achtergebleven materiaal niet verder kan verbrokkelen (bv. door vertrappelen). 

Asbestmaterialen hebben de eigenschap zich te splitsen tot uiterst fijne en met het blote oog onzichtbare vezeltjes. 

Deze losse asbestvezels zijn zo licht dat ze lang in de lucht blijven zweven en gemakkelijk ingeademd kunnen worden. 

Asbestvezels zijn slechts schadelijk voor de gezondheid wanneer ze ingeademd worden en niet bij huidcontact of bij 

inslikken. 

Het inademen van asbestvezels kan mogelijks op termijn kanker veroorzaken.  De kans is onder andere afhankelijk van 

de hoeveelheid asbestvezels waaraan iemand wordt blootgesteld. Hoe meer vezels en hoe langer de blootstelling, hoe 

groter het risico.

De tijd tussen blootstelling en het optreden van de kanker is lang (gemiddeld 40 tot 45 jaar). Dit betekent dat de ziekte 

kan opduiken bij mensen die lang geleden in contact kwamen met asbest. Het overgrote deel van de mensen die ziek 

worden, zijn blootgesteld als arbeider.

Ik moet erg hoesten, heb ik asbestvezels ingeademd?

Inademen van asbestvezels veroorzaakt geen hoesten. Mogelijk heeft u in de rook gestaan waardoor uw luchtwegen 

zijn geïrriteerd. Deze klachten verdwijnen meestal vanzelf. Als de klachten toch lang blijven aanhouden, kunt u best uw 

huisarts raadplegen. Mensen met bestaande luchtwegenklachten kunnen hier sneller last van krijgen.

Wat moet ik doen als ik mogelijk asbestvezels heb ingeademd?

Indien u het vermoeden hebt dat u asbestvezels heeft ingeademd, hoeft u niets te ondernemen. Een medisch onder-

zoek na een vermoeden van inademing heeft absoluut geen zin, zeker niet als het om een toevallige of éénmalige bloot-

stelling gaat. Het is ook niet mogelijk om te testen of u asbestvezels heeft ingeademd.

Enkel indien u gezondheidsklachten heeft, is het raadzaam om uw huisarts te contacteren.

Kunnen asbestvezels verwijderd worden uit het lichaam?

Bij het inademen komen asbestvezels in de longen. De meeste vezels worden door het lichaam verwijderd.  Een deel 

van de vezels adem je onmiddellijk terug uit of wordt via opgehoest slijm ingeslikt waardoor ze met de stoelgang het 

lichaam verlaten. Een aantal vezels worden mogelijks afgezet in de luchtwegen en op het longweefsel.  
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Zijn asbestvezels gevaarlijk via huidcontact of door het in 

te slikken?

Asbestvezels zijn slechts schadelijk voor de gezondheid wan-

neer ze ingeademd worden en niet bij huidcontact of bij inslik-

ken.  

Kan ik de groenten/fruit/kruiden uit mijn tuin nog eten?

Eventuele asbestvezels worden niet opgenomen door de plant 

maar blijven aan de buitenkant zitten. U moet de groenten 

uit uw tuin voor gebruik extra goed schoonmaken met water. 

Zichtbaar vervuilde groenten kunt u beter niet eten omwille van 

andere schadelijke stoffen die in de brandresten kunnen zitten.

Asbestvezels kunnen ook opgenomen worden via het drinkwater en eventueel voedsel. Bijna alle opgenomen vez-

els zullen via de stoelgang worden uitgescheiden.  

Wat doe ik met mijn dieren?

Als de dieren in het getroffen gebied kunnen komen, wordt u geadviseerd om deze dieren binnen te houden om 

verspreiding van eventuele asbestvezels te voorkomen. De dieren mogen weer naar buiten zodra het asbest is 

opgeruimd.

Hoe kan ik mij beschermen tegen asbestvezels?

Tijdens de brand kan u zich het best beschermen tegen de asbestvezels door binnen te blijven en ramen en deuren 

te sluiten.

Na de brand kan u door een aantal eenvoudige maatregelen voorkomen dat verdwaalde asbestvezels zich in huis 

verspreiden: 

• Doe uw schoenen uit als u thuis komt, op die manier voorkomt u dat de asbestvezels mee naar binnen komen.

• Neem het stof in huis zo veel mogelijk af met een vochtige doek en reinig de vloer met water en dweil in plaats  

   van met een stofzuiger.

• Ook dieren kunnen asbestvezels mee naar binnen brengen, hou dieren dan ook zoveel mogelijk binnen.

Kan ik asbest zelf opruimen?

Nee, dit wordt afgeraden. De gemeente of een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf zal  er voor instaan dat op een 

zorgvuldige manier wordt opgeruimd. Bij het onvoorzichtig opruimen van asbestresten kunnen vezels vrijkomen. 

Hoewel het schoonmaken met alle zorgvuldigheid zal worden uitgevoerd, kan het zijn dat u achteraf nog stukjes 

asbesthoudend materiaal in uw omgeving aantreft. Mocht dit gebeuren, dan kunt u dit melden bij de gemeente. 

Laat de stukjes liggen en voorkom dat kinderen ermee gaan spelen.

Zorgt de regen niet voor reiniging van de besmette omgeving?

De regen zorgt ervoor dat de asbestdeeltjes neerslaan en dat ze niet verwaaien.

Ik zie allemaal mensen in beschermende kleding, moet ik geen beschermende kleding dragen?

Omdat de werknemers van een asbestverwijderingsbedrijf bijna dagelijks met asbest omgaan en direct met asbest 

in contact komen, zullen zij beschermende kleding dragen. De inwoners zijn slechts gedurende een korte periode 

blootgesteld, beschermende kleding is zodoende niet nodig.
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 EVACUATIE

Wanneer en waar evacueren?

Evacueer nooit op eigen initiatief, wacht op het bevel van de hulpdiensten.

U kan gaan naar:

• Uw familie of vrienden die zich niet in de betrokken zone bevinden. Praat vooraf met deze personen om te zien of  

   zij ermee akkoord gaan;

• Er wordt een opvangcentrum ingericht in XXXXX. Er zal een busdienst worden ingelegd om de betrokkenen over  

   te brengen naar het opvangcentrum. De hulpdiensten ter plaatse zullen u de nodige informatie geven en u op de  

   hoogte houden van de ontwikkelingen.

Hoelang duurt een evacuatie?     

Het is moeilijk op voorhand te voorzien hoe lang u uit uw woning zal moeten blijven.  Zodra de situatie opnieuw  

veilig is, wordt de terugkeer georganiseerd. Dit kan reeds na enkele uren zijn, maar kan ook meerdere dagen 

duren.

Wat moet ik meenemen tijdens een evacuatie?

• Uw identiteitskaart en die van uw kinderen;

•  Persoonlijke bezittingen, voor u en al uw familieleden, om minstens één nacht bij uw vrienden of in een opvang- 

    centrum door te brengen;

• Uw geneesmiddelen;

• Uw gsm, een oplader en eventueel uw laptop;

• Indien u jonge kinderen hebt, vergeet dan geen zuigflessen, melk, luiers,… maar ook speelgoed, opdat zij zich  

   zouden kunnen bezighouden.

 

Mag ik mijn huisdieren met mij meenemen in het opvangcentrum?

U zal moeten wachten op de aanbevelingen van de overheid die verantwoordelijk is voor de opvang. Het is mo-

gelijk dat kleine huisdieren worden toegelaten. Indien dit niet het geval is, gelieve hen dan voldoende eten en wa-

ter te geven voor 24 uur. Indien de evacuatiemaatregel verlengd zou moeten worden, zal de overheid aangepaste 

aanwijzingen geven voor uw dieren. 

Hoe kan ik mijn huis in alle veiligheid verlaten? 

Laat geen elektrische toestellen ingeschakeld achter: koffiezetmachine, strijkijzer,… Uw koelkast, diepvriezer,… mo-

gen blijven werken. Vergeet niet de ramen en de deuren op slot te doen. Indien u over een alarm beschikt, schakel 

dit dan in. Wees gerust: gedurende de evacuatie zullen de lokale politiediensten in de geëvacueerde wijken gepaste 

veiligheidsmaatregelen nemen.

Hoe kom ik te weten dat de evacuatiemaatregel opgeheven wordt?

Indien u zich in een opvangcentrum bevindt, zal de contactpersoon ter plaatse u de informatie geven. Indien u 

bij uw familie of bij vrienden bent, kan u zich informeren via de websites van de gemeente, door naar de radio te 

luisteren of door een informatienummer te bellen indien deze optie voorzien werd. 
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5  Best practice1

1  Best practice afkomstig van de Stad Mechelen.

Je bent particulier (je hebt een tuin / huisdieren, je bent hobbytuinder,…) 

Je treft
GEEN FRAGMENTEN,  
ROET- of ASDEELTJES
aan op uw perceel

GEEN preventieve maatregelen noodzakelijk 
eigen gewassen mogen geconsumeerd worden, kinderen 
mogen buiten spelen, dieren mogen buiten

BEPERKTE PERVENTIEVE MAATREGELEN
eigen gewassen mogen geconsumeerd worden

ALVORENS kinderen te laten buitenspelen en huisdieren 
uit te laten in de tuin:
• Je mag deze stukken zelf oprapen / verzame-

len; draag handschoenen om oa snijwonden te 
voorkomen

• Kleine fragmentjes mogen bij het restafval; 
Grote fragmenten mag je kosteloos aanbieden op 
het containerpark*

• Controleer uw grasperk / terras op scherpe deeltjes  
alvorens kinderen en huisdieren toe te laten 

BEPERKTE NEERSLAG of ASVLOKKEN
ALVORENS kinderen te laten buitenspelen en huisdieren 
uit te laten in de tuin:
• Asvlokken mag je zelf oprapen / verzamelen; draag 

handschoenen uit voorzorg, grotere fracties  mag je 
kosteloos aanbieden op het containerpark* 

• Beperkte neerslag (bv op tuinmeubelen) mag je  
afspoelen met overvloedig veel water. Kuis binnen-
huis met water (ivm binnengedragen deeltjes) 

DEKKENDE NEERSLAG 
(dikke laag waarin men bwz met de vinger kan  
“schrijven”) 
• Strenge preventieve maatregelen van kracht, in 

afwachting van verder analyse. Contacteer Uw 
gemeentediensten voor advies.

• Kinderen niet buiten laten spelen, huisdieren bin-
nen houden. Kuis binnenhuis met water (ivm  
binnengedragen deeltjes) 

Je treft
FRAGMENTEN
aan op uw perceel
(glas, stukken dakbedekking etc)

Je treft
ROET- en ASDEELTJES
aan op  oppervlakken op  
uw perceel (terras, speelgazon, 
oprit, tuinmeubelen,…)

Je treft
ROET- en ASDEELTJES
aan op gewassen / dierenweides

(op groenten, in kippenren,  
gazon waarop huisdieren  
vertoeven,…)

CONTROLEER

NEERSLAG OP GEWASSEN
• Strenge preventieve maatregelen van kracht, in 

afwachting van verder analyse. Contacteer Uw 
gemeentediensten voor advies.

• GEWASSEN NIET CONSUMEREN – vermijd consump-
tie door dieren

• 

NEERSLAG OP DIERENWEIDES
• Strenge preventieve maatregelen van kracht, in 

afwachting van verder analyse. Contacteer de ge-
meentediensten voor advies.

• HOUDT (HUIS)DIEREN BINNEN of OP STAL – vermijd 
het eten van deeltjes door dieren 
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Je bent professioneel (landbouwer, tuinder,  veehouder,…) 

Je treft
GEEN FRAGMENTEN,  
ROET- of ASDEELTJES
aan op uw perceel

GEEN preventieve maatregelen noodzakelijk. 
eigen gewassen mogen geconsumeerd worden, kinderen 
mogen buiten spelen, dieren mogen buiten

CONTACTEER de  FEDERALE en GEWESTELIJKE 
toezichthoudende en inspectiediensten
overeenkomstig de regelgeving (meldingsplicht) 
binnen uw sector.

Met bijkomende vragen kan je terecht bij de
gemeentediensten. 

Je treft
FRAGMENTEN
aan op uw perceel, akker,  
weiland (glas, stukken  
dakbedekking etc)

Je treft
ROET- en ASDEELTJES
aan op gewassen / dierenweides


