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Noodpakket: 
 

▪ Zaklamp en radio met batterijen 

▪ (drink)water en voedsel (ook voor huisdieren) 

▪ EHBO-doos, belangrijke medicijnen 

▪ Waterdichte en warme kleding, dekens 

▪ Rubberen handschoenen en laarzen 

▪ Aansteker of lucifers in waterdichte verpakking en kaarsen 

▪ Artikelen voor persoonlijke verzorging en hygiëne (o.a. 

desinfecterende zeep) 

▪ Contant geld en kopieën van identiteitsbewijzen, 

verzekeringspapieren en waardepapieren, lijst met waardevolle 

bezittingen 

▪ Mobiele telefoon 

▪ Sleutels (huis en auto) 

▪ Gereedschapset  

▪ Routekaarten en plattegrond omgeving 

▪ Lijst met belangrijke telefoonnummers zoals: familie, 

gemeente, hulpverleningsdiensten, elektriciteitsbedrijf, 

verzekeraar, elektricien, huisarts, loodgieter en aannemer 

 

Als een overstroming dreigt: 
!!!LUISTER NAAR INSTRUCTIES VAN DE OVERHEID VIA RADIO EN TV 

 

• Regel een veilige plek voor uw (huis)dieren 

• Maak uw noodpakket compleet (zie checklist)  

• Breng waardevolle spullen en apparatuur in veiligheid. Plaats ze 

waar mogelijk op een hogere verdieping 

• Haal indien mogelijk uw gordijnen en tapijt weg en breng zoveel 

mogelijk meubels naar boven. Als dat niet kan zorg dan dat ze 

niet tegen de muur staan om de droogtijd te versnellen 

• Zet binnendeuren open of haal ze weg 

• Schakel gas en elektriciteit uit. Haal alle stekkers uit elektrische 

apparaten 

• Zorg dat chemicaliën veilig weggeborgen zijn 

• Bescherm waar mogelijk uw huis tegen water met zandzakken en 

schotten 

• Zorg ervoor dat er geen water kan binnenstromen in de 

opslagtank voor stookolie (vuldop, fluit) 

• Bekijk of mensen in uw omgeving extra hulp nodig hebben, denk 

ook aan mensen met een handicap, ouderen en mensen zonder 

bovenverdieping of zonder vervoer. 
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Bij evacuatie: 

 

▪ Volg de instructies van de overheid 

▪ Neem uw noodpakket mee 

▪ Sluit water, gas en elektriciteit af 

▪ Sluit buitendeuren en ramen 

▪ Volg de aangegeven routes 

▪ Uw gemeente zorgt voor opvang, u kan ook naar familie of vrienden uitwijken 

▪ Informeer de overheid over uw vertrek (inzake bewaking) en uw nieuwe verblijfplaats 

▪ Als u (om medische redenen) niet zelf kunt evacueren, neem dan contact op met de 

hulpverleningsdiensten 

 

Als je niet kan evacueren: 
 

• Volg de berichten via radio en tv en luister naar de instructies 

van de overheid 

• Zoek een hoger gelegen plaats op. Afhankelijk van de situatie 

kan dit een boven verdiep in uw huis zijn of een uitwijklocatie 

• Zorg dat u niet opgesloten kan geraken op zolder. Zorg 

desnoods voor gereedschap om het dak te openen  

• Breid uw noodpakket uit met extra kleding en dekens 

• Breid uw noodpakket uit met extra batterijen voor verlichting 

• Breid uw noodpakket uit met voldoende voedsel en drinkwater 

voor ten minste drie dagen (vier liter water per persoon per dag) 

• Sluit buitendeuren en ramen 

• Als u bijzondere hulp nodig heeft, neem dan contact op met de hulpverleningsdiensten. Volg 

hiertoe de instructies via radio en TV. 

 

 

  



  Wat te doen bij overstromingen? 
 

 
3 | 3 

 

Na een overstroming: 
 

• Probeer niet door water te lopen of te rijden, 15 cm 

snelstromend water kan iemand al uit balans brengen 

• Pas op voor onzichtbare objecten en gaten onder water 

• Pas op voor verontreinigend water. Was je handen met 

desinfecterende zeep als je in contact bent gekomen met water 

of afval 

• Zorg dat uw huis schoon en droog is voordat u er intrekt zodat er 

geen gevaar is voor besmetting 

• Zorg dat gas, water en elektriciteit onder professionele 

begeleiding worden aangesloten 

• Leg schade vast op foto en/of film. Markeer het waterniveau op de muren en controleer muren 

en plafonds op scheuren.  

!!!Neem contact op met uw verzekering voordat u kosten maakt 


