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1. Ervaring met brand
en zorgen over brand
Wel ervaring met brand
(thuis of naaste omgeving)

Maakt zich zorgen
over brand
Bijna tweederde heeft ervaring met brand.
Hetzij bij zichzelf (44%) en/of in de naaste omgeving (57%).
78%

63%

91% heeft rookmelder
22%
Ja

Geen ervaring met brand
(thuis of naaste omgeving)

De top-3 oorzaken (zowel thuis als naaste omgeving):
1) Vlam in de pan
2) Kortsluiting in elektrische apparaten of -installatie
3) Voorwerpen te dicht bij gasfornuis
Zorgen over brand:
▪ Ruim 70% maakt zich wel eens zorgen over brand.

Nee

Maakt zich zorgen
over brand

71%

90% heeft rookmelder

29%

84% heeft rookmelder

Bezit rookmelders:
▪ 9 van de 10 hebben een rookmelder.
▪ Bij de groep die geen ervaring met brand heeft én zich geen
zorgen maakt is het % rookmelders lager

27%

3
Ja

Nee

2. Aanwezigheid rookmelders
en montage
100%

100%

In veel huishoudens zijn rookmelders aanwezig, maar 1 op de
7 weet niet zeker of ze juist gemonteerd zijn.
▪ 9 van de 10 Nederlanders hebben een rookmelder in huis.
87%

▪ 13% daarvan weet niet zeker of die rookmelder op de juiste
manier is gemonteerd

90%

13%
Juist gemonteerd

10%
Rookmelder aanwezig

Ja, ze zijn juist opgehangen
Ja

nee

Weet niet zeker of vermoedt van niet
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3. Leeftijd en geslacht
en zorgen over brand
Zorgen over brand – verdeling over leeftijdsgroepen

Naarmate de leeftijd vordert neemt de zorg over brand af.
84%
77%
70%

Zorgen over brand
30 jaar of jonger

31-50 jaar

51-65 jaar

Zorgen over brand – verdeling over leeftijdsgroepen & geslacht
86%

86%

82%
70%

30 jr of jonger
Man

Vrouw

31-50 jr

74%
65%

51-65 jr

Vrouwen tussen de 30 en 50 maken zich wel aanzienlijk meer
zorgen over brand dan mannen in die leeftijdsgroep.
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4. Locatie en type woning
en zorgen over brand
85%

79%

74%

In dichtbevolkte gebieden is de zorg over brand veel hoger dan in
dunbevolkte gebieden.

71%
59%

4 grote steden
Andere grotere stad: >50.000 inwoners
Middelgrote stad of gemeente: 10.000-50.000 inwoners
Kleinere stad of gemeente: 2.000-10.000 inwoners
Kleinere gemeente: < 2.000 inwoners

Zorgen over brand
79%

Mensen in een rijtjeshuis of 2-onder-1 kap maken zich het meest
zorgen over brand.

70%

69%

Vrijstaand

rijtjeshuis of 2 onder 1 kap
appartement/flat
Zorgen over brand

71%

77%

Huiseigenaren zijn iets bezorgder over brand dan huurders.

Huurwoning
Koopwoning
Zorgen over brand
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5. Gezinsomvang
en zorgen over brand

96%
85%
77%

79%

97%

88%

82%

▪ 1-persoonshuishoudens maken zich het minste zorgen over
brand. Zorgen nemem toe naarmate de gezinnen groter
worden.

63%

▪ Dit loopt synchroon met de aanwezigheid van rookmelders.

Zorgen over brand
1 persoon

2 personen

Rookmelder aanwezig
3-4 personen

5 of meer personen
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6. Bekende brandrisico’s
94%
88%
84%

Een aantal risico’s op brand is goed bekend bij het NL
publiek. Ondanks deze kennis zien we dat een aanzienlijke
groep aangeeft een aantal van deze risico’s in de praktijk wel
te lopen.

83%

Bekende risico’s op brand:
1. De keuken onbeheerd achter laten met pannen op het vuur
(bv stoofpotje).
2. Het niet jaarlijks laten vegen van de schoorsteen.
3. Het in het stopcontact laten zitten van opladers zonder dat de
apparatuur (bv telefoon) is aangesloten
Hierbij valt op dat dit goed bekend is terwijl meer dan de helft
wel aangeeft dit risico te lopen!
4. Het aansluiten van de wasmachine op een niet geaard
stopcontact

54%

30%

14%
10%

Keuken onbeheerd

Schoorsteen niet
jaarlijks vegen

Opladers in
stopcontact

Wasmachine
ongeaard

Bewust van risico
Geeft aan het risico wel te lopen
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7. Minder bekende brandrisico’s
77%

55%

Een aantal risico’s op brand blijkt relatief onbekend onder
Nederlands publiek, maar wordt in de praktijk wel veel
gelopen (30-77%).

54%

33%

30%
22%

Niet eens in 5 jr controle
elektrische installatie

Koken met afzuigkap
waarvan filter meer dan
3 mnd niet is vervangen

Relatief onbekende risico's op brand:
1. Het niet eens in de 5 jaar laten controleren van de elektra thuis
door een installateur.
Bijna 8 op de 10 Nederlands geven aan dit risico te lopen!
2. Het koken met een afzuigkap waarvan de filters meer dan 3
mnd niet zijn vervangen.
3. Het niet schoonmaken van het filter van de wasdroger.

Niet schoonmaken
filter wasdroger

Niet bewust van risico
Geeft aan wel het risico te lopen
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8. Rookmelders (en verplichting na 1-7)
en preventietips van verzekeraar
96%

81%

▪ 1 op de tien Nederlanders bezit momenteel geen rookmelder.
▪ Ruim 80% van hen geeft aan die na 1 juli vanwege wettelijke
verplichting wel te gaan aanschaffen.

Enigszins positief

54%

▪ Bijna alle respondenten zijn positief gestemd als verzekeraars
preventie tips geven.

Zeer positief

42%

10%

Geen
rookmelder

gaat dat wel
doen na 1-7

Mening over
preventietips
van
verzekeraar
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Wat is NPS

9. Onderzoeksverantwoording
Methodiek

Veldwerk

Kwantitatief:
Online vragenlijst

28 & 29 april 2022

Doelgroep
519 respondenten via Panelclix:
25-65 jaar, NL representatief

Onderzoeksteam vanuit Aegon

mbirkhoff@aegon.nl

adouwes@aegon.nl

jurgen.warnecke@aegon.nl
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Helping people live their best lives.

