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HOE VEILIG IS JOUW HUIS? 

 

Organiseer jezelf, je gezin en je huis in veiligheid tegen allerlei gevaren. Deze tips zijn voornamelijk preventief 

om gevaren te voorkomen en mocht er toch een gevaar zijn, zorgen deze tips ervoor om het gemakkelijker en 

dragelijker te maken. We bekijken de gevaar-categorieën stap voor stap. 

ALGEMENE VEILIGHEID 

We beginnen met algemene preventie tips voor jouw huis, die bij verschillende gevaren en risico’s altijd handig 

zijn.  

□ Belangrijke documenten worden in een kluis bewaard (veilige plaats) 

□ Er is een lijst met noodnummers voorzien op een gemakkelijke plaats (meer info, later in dit 

document) 

□ Huisnummer is goed zichtbaar voor iedereen, dus ook voor de ambulance 

□ EHBO kit in orde (meer info, later in dit document) 

□ Evacuatieplan van je huis is opgemaakt en duidelijk voor iedereen 

□ Maak een digitale lijst van belangrijke documenten en dure bezittingen (foto’s) 
□ Train je gezinsleden over de nodige zaken in preventie en veiligheid 

□ Leg een reservesleutel bij een goede buur, vriend of familielid 

□ Belangrijke telefoonnummers op speed dial op je smartphone geplaatst 

□ Plaats een zaklamp of kaarsen op een gemakkelijke, maar veilige plaats ingeval van 

elektriciteitsstoring. 

 

 

ONDERHOUD WONING 

Alles begint met een goed onderhouden woning, dat is de basis voor de veiligheid van je huis. Hieronder vind 

je al een kleine opsomming van gevaren rondom de woning die aangepakt kunnen worden. 

□ Er zijn geen losliggende tegels of dakpannen (planken, stenen, ...) 

□ De elektriciteitsbedrading is in orde 

□ Alle elektronische toestellen werken correct 

□ Er zijn geen gevaarlijke dorpels en opstapjes 

□ De omheining rond je woning is in orde 

□ Vul scheuren op in je muren 

□ Geen losliggende kabels 
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VALBESCHERMING 

Zorgen dat je niet valt in je woning is belangrijk, zeker voor oudere mensen. Daarom zijn volgende tips aan te 

raden om je huis te beveiligen. 

□ Zie deels bovenstaande (onderhoud huis) 

□ Antislip is geplaatst op de gevaarlijke plaatsen 

□ Handgrepen geplaatst aan de trap 

□ Handgrepen geplaatst aan het bad 

□ Noodbel ingeval dat je bent gevallen 

 

VEILIGHEID VOOR KINDEREN EN HUISDIEREN  

Ook de nodige veiligheid voor je kinderen en huisdieren dient gegarandeerd te worden. Met onderstaande kan 

je alvast beginnen. 

□ Gevaarlijke producten buiten bereik – Medicijn en reinigingsproducten 

□ Scherpe hoeken zijn beschermd 

□ Mini-poortjes op elk verdieping en voor de kachel 

□ Beveilig je stopcontacten 

□ Een afrastering voor je vijver/zwembad en domein 

□ Deurklemmen geplaatst op kastdeurtjes 

□ Geen giftige planten in de buurt 

□ Kleine elementen die ze kunnen inslikken, zijn verwijderd 

ORGANISEER JE TEGEN INBRAAK 

Een inbreker geeft het na +- 3 minuten op om in te breken. Dus probeer het de inbreker zo moeilijk mogelijk te 

maken. (Je maakt aanspraak op gratis preventieadviseurs en inbraakpremies) 

□ Registreer belangrijke/dure items in je huis (zelf of bij de politie) 

□ Maak een digitaal archief van je belangrijke documenten 

□ Maak een foto archief van je geregistreerde items 

□ Schrijf je in bij een buurtpreventie groep (facebook/Whatsapp) 

□ Installeer meerpuntssluiting aan je deuren en ramen (of extra beveiliging) 

□ Zorg voor gelaagd glas in je ramen 

□ Installeer een buitenverlichting op basis van sensor 

□ Installeer camera’s of misschien dummy camera’s of al een bordje met camera (opgelet, indien echte 
camera, dien je dit te melden bij de politie) 

□ Verander je toegangscode regelmatig 

□ Plaats stickers hier waakt mijn hond of camerabewaking (ook al heb je die niet) 

□ Bewegingssensoren 

□ Ramen en deuren dicht doen als je niet thuis bent en op slot 

□ Sleutels op een veilige plaats 

□ Gebruik tijdschakelaars om de indruk te wekken dat je thuis bent 

□ Aantrekkelijke voorwerpen uit het zicht houden (zo ver dit mogelijk is) 

□ Onbekenden niet binnenlaten (deurspion, kierstandhouder,...) 

□ Vertrek pas als de garagepoort volledig gesloten is 

□ Weet goed wat te doen, na inbraak 
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ORGANISEER JE TEGEN BRAND 

Volgende items in orde brengen is al een goede start om brand in je woning te vermijden of op tijd te 

detecteren. 

□ Installeer rookmelders (op elk verdieping minstens 1) 

□ Installeer CO2 melders 

□ Laat je gas en verwarmingsketel regelmatig onderhouden 

□ Reinig je dampkap regelmatig 

□ Plaats een branddeken vlakbij de keuken 

□ Verwijder regelmatig het stof van je droogkast 

□ Laat de frituurketel nooit onopgemerkt en nooit plaatsen onder de dampkap 

□ Brand geen kaarsen op gevaarlijke plaatsen en je bent niet in het zicht. 

□ Check je elektronische toestellen regelmatig 

□ Bewaar ontvlambare producten op een veilige plaats 

□ Installeer brandwerende deuren/gordijnen 

□ Opgepast met elektriciteit van oude gebouwen, vervang deze 

□ Installeer een blusapparaat 

□ Weet goed wat te doen bij brand 

□ Zorg voor voldoende verluchting 

□ Niet roken in huis of opgepast met de assen 

□ Kachel in orde houden 

 

OVERMACHTEN  BLIKSEMINSLAG / STORM / AARDBEVING / OVERSTROMING 

Overmachten, hier kunnen we weinig aan doen, maar we kunnen wel ons best doen om ons zo goed mogelijk 

voor te bereiden. 

□ Repareer losliggende dakpannen 

□ Heb zandzakjes bij de hand 

□ Zorg voor voldoende afwatering in je tuin en dak 

□ Verhard niet alles in je tuin, laat plaats voor groen 

□ Plaats geen bomen vlakbij je huis 

□ Heb een waterpomp in gereedheid 

□ Plaats bliksem afleiders 

□ Zorg dat je elektriciteit en aarding in orde is 

□ Heb een zaklamp, reservekledij en laarzen bij de hand 

□ Vul scheuren op in je muren 
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ORGANISEER JE HUIS TEGEN HACKING 

Ook het digitale gebeuren van ons huis dient goed beveiligd te worden, we kunnen hier alvast van start mee 

gaan. 

□ Beveilig je wifi-netwerk met een moeilijk paswoord 

□ Beveilig je paswoorden met een digitaal paswoorden kluis 

□ Gebruik een extra hangslot aan je laptop 

□ Deel geen persoonlijke of bankgegevens zonder een beveiligde site omgeving 

□ Denk 2 keer na als je iets wilt openen op het internet 

□ Opgelet met het melden van persoonlijke of bankgegevens via sociale media 

□ Maak backups 

□ Update regelmatig 

□ Jaarlijkse online schoonmaak – zoek jezelf op Google 

□ Goede huisheer op het internet, leg dit duidelijk uit aan je kinderen 

□ Telefoonnummers in de cloud geplaatst 

□ Brievenbus goed beveiligd tegen identiteitsdiefstal 

□ Gebruik een papiershredder of markeerstempel 

 

NOODNUMMER LIJST  

Welke nooodnummers dien je best bij de hand te hebben, deze kan je zo uitgebreid of eenvoudig mogelijk 

maken. Hieronder vind je al enkele ideeën van telefoonnummers die je best bewaard op die lijst. 

□ Je buren 

□ Je gezin 

□ Je ouders 

□ Je buren 

□ Ouders partner 

□ Zelfmoordpreventielijn 

□ Tropisch instituut 

□ Rode Kruis 

□ Brandwondencentrum 

□ Aids en Soa telefoon 

□ Nucleair telefoon (wonen bij kerncentrale) 

□ Ambulance 

□ Brandweer 

□ Huisarts / oogarts / tandarts 

□ Politie 

□ Antigifcentrum 

□ Apotheek van wacht 

□ Politie (geen dringende gevallen) 

□ Kankertelefoon 

□ Tandarts van wacht 

□ Slachtofferhulp 

□ Anoniemen alcoholisten 

□ Ziekenhuis 
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INHOUD EHBO KIT 

Eerste hulp bij ongevallen kit, want dient er best in te zitten. Hier alvast de basis. Ook dit kan je uitbreiden of 

eenvoudig houden. 

ALGEMENE EHBO ARTIKELEN  

□ 10 x Alcholdoekjes  

□ 1 x Rol hechtpleister 2,5 cm x 5 m 

□ 1 x Verbandschaar 14 cm RVS 

□ 1 x Witte watten 10 gram 

□ 1 x Zak (wond)pleisters 30 stuks 

ALGEMENE  VERBANDSARTIKELEN 

□ 5 x Gaaskompres 5 cm x 5 cm sterile 

□ 2 x Elastisch hydrofiele zwachtel 6 cm x 4 m 

□ 2 x Snelverband 6 cm x 8 cm gerold (nr. 1) 

□ 2 x Universeel (steun)windsel 8 cm x 5 m 

ANDERE 

□ Pincet 

□ Ontsmettingsmiddel 

□ Standaard medicatie (Immodium, Motilium, Dafalgan, koortswerend,...) 

□ Ontsmettingsalcohol 

□ Brandwondenzalf 

 

OVERIGE 
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