
Reddingen bij brand
Wat is een redding?
Een redding is een evacuatie door de 

brandweer van een persoon die niet 

zelfstandig kan of wil vluchten en 

zonder ingrijpen van de brandweer 

in een slechtere situatie zou zijn 

gekomen.

2016-2018
Aantal branden met reddingen  245
Aantal geredde personen minstens 800

Kenmerken geredde personen
79% mobiel

43% slapend en 42% wakker

62% letsel door rookinhalatie
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Locatie en omstandigheden geredde personen
8% personen gered uit brandruimte

36% balkon, 18% slaapkamer, 17% woonkamer

51% ingesloten door brand en of rook, 33% overvallen in slaap

59% vluchtweg geblokkeerd waarbij 36% brand niet in woning (vaak 

portiekflat) en 23% brand wel in woning

Type woning
71% incidenten in appartementen of 

flatwoningen (38% portiekflats)

Brandkenmerken
 > Brand even vaak in eigen 49% als andere woning 51%
 > Brand meestal in andere ruimte op dezelfde verdieping of 

op een verdieping onder de geredde personen

 > Meeste branden tussen 18:00 en 06:00 uur; piek tussen 

22:00 uur en 03:00 uur

 
Ontdekking brand
7% door rookmelder

Bij fatale woningbranden 
is de brand in 99% 

in de woning van het 
slachtoffer.

Opvallend! 

Optreden brandweer
 > Brandweer gemiddeld na zeven minuten ter plaatse.

 > Een meerderheid van de geredde personen (77%) minder dan   

vijf minuten na aankomst van de brandweer aangetroffen 

 > In een groot deel van de gevallen (84%) werden de personen gered uit 

een omgeving waarin sprake was van lichte (49%), of zware (35%) 

rookontwikkeling

 >  53% redding vanaf de buitenkant woning (redvoertuig, handladder) 
 

Het rapport Reddingen bij brand 2016-2018 is te downloaden op www.ifv.nl
Voor meer informatie over fatale woningbranden zie www.ifv.nl/fatalewoningbranden 

Opvallend! 
Er zijn relatief weinig 

personen ouder dan 80 jaar 
gered (4%), terwijl deze groep 

bij fatale woningbranden 
oververtegenwoordigd is. 

Mate van brand- en rookverspreiding 
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Brand 15% 55% 14% 6%  10%

Rook  4% 22% 38%  36%

Opvallend! 
Bij fatale 

woningbranden is 
ruim de helft van de 

slachtoffers gevonden 
in de brandruimte.

 


