
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Veiligheid: voor elkaar 

Veilig carnaval vieren 

 
Vrolijk en veilig carnaval vieren. Dat vinden we bij de 

brandweer de ideale combinatie. Met het carnaval in 

aantocht geven we je graag een paar handige tips. Heb 

je even? Dan delen we ze snel met je. Kun je je daarna 

met een veilig gevoel in het feestgedruis storten. 

Alaaf! 
 
 
 

Een brandveilige outfit   

Een veilig kostuum is een kostuum dat niet zo snel vlam vat. Onder meer de samenstelling en de 

structuur van de stof spelen een rol. Handige weetjes: 

 Plantaardige vezels, zoals katoen, vatten makkelijker vlam dan dierlijke vezels, zoals wol.  

 Synthetische vezels, zoals polyester, vatten moeilijker vlam, maar in contact met vuur smelten 

ze wel. De smeltdruppels kunnen brandwonden veroorzaken.  

 Open geweven stof en/of een ‘harig’ oppervlak is gevoeliger voor vuur dan dicht  

geweven gladde stof.  

 Een aansluitend kostuum is minder vatbaar voor vuur dan wijdvallende kleding.  

 

 

 
 

 

Brandveilige versiering 

Slingers, vlaggen, papieren vlaggetjes en andere versieringen branden makkelijk. Het advies is om 

feestversieringen te kiezen die moeilijk ontvlambaar zijn. Ook is het belangrijk de voorschriften op de 

verpakking te volgen. 

  

 

 

En als het misgaat?  

 Doof de vlammen met water. Over de grond rollen of een blusdeken gebruiken kan ook. 

 Scherm het gezicht van het slachtoffer af.  

 Begin snel met koelen (ongeveer 10 minuten)bij voorkeur met zachtstromend, lauw 

kraanwater. Slootwater of natte doeken kan ook.  

 Laat direct bellen met 1-1-2 als er blaren zijn of wanneer de huid er aangetast uitziet.  

 Verwijder tijdens het koelen geen kleding, zeker niet als die aan de huid kleeft. 

 Bedek de brandwonden met steriel verband. Grotere brandwonden losjes bedekken met 

een schone doek of een schoon laken. Smeer nooit iets op de brandwond!  

 Zorg dat het slachtoffer zittend wordt vervoerd. Het hoofd moet altijd hoger zijn dan de 

rest van het lichaam in verband met de kans op vochtophoping.  
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Veiligheid: voor elkaar 

Veilig carnaval vieren 

Ga voor veilig! 

 Kies voor versiering met een KEMA-keurmerk.  

 Hang versiering zo op dat niemand ertegenaan kan lopen. 

 Zorg ervoor dat de versiering niet in contact komt met 

verlichting en apparaten die warm worden.  

 Hang versieringen op met ijzerdraad, dan valt het bij 

brand niet zo snel  

naar beneden.  

 Controleer voor gebruik of eventuele bedrading 

onbeschadigd is.  

 Gebruik een onbeschadigd verlengsnoer en zorg ervoor 

dat niemand erover kan struikelen.  

 Rol kabelhaspels bij gebruik altijd helemaal af.  

 Koppel geen verlengsnoeren aan elkaar.  

 
 

 
 
 

Brandveilige praalwagens  
Ook voor carnavalsoptochten met praalwagens gelden er adviezen die de veiligheid van 
deelnemers en het publiek vergroten.  

 Is er een goedgekeurd brandblusmiddel aanwezig op de wagen? (minimaal poeder 6 liter, 
schuim 6 liter, 6 kilogram CO2). 

 Is er reservebrandstof? Staat die in een geventileerde ruimte of in de openlucht? 

 Zijn de kabelhaspels helemaal afgerold?  

 Is de opslag van de reservebrandstof gescheiden van het aggregaat? 

 Staat het aggregaat in geventileerde ruimte?  

 Is er voor het navullen van het aggregaat een trechter aanwezig? 

 Zijn er in de buurt van het aggregaat enkel moeilijk ontvlambare materialen? 

 Zorg dat lampen van meer dan 80 Watt verwijderd zijn van brandbare materialen.  
 

 

Carnaval in horecabedrijven en in tenten 

Vier je carnaval binnen? Check dan even waar de (nood)uitgangen zijn. Mocht er brand 

uitbreken, dan weet je waar je naar toe moet om snel naar buiten te komen. Deze 

vluchtwegen moeten altijd vrij zijn. Ook brandblussers of andere blusmiddelen moeten goed 

zichtbaar zijn, zodat ze in geval van nood direct ingezet kunnen worden. 
 


