
Zijn de vluchtroutes duideli jk herkenbaar? 

Stelt u zich eens de volgende vragen: 
Wanneer het inpandig donker en/of rokerig is, kan een ieder dan binnen vijf minuten… 

- Lopen door gangen en trappenhuizen, zonder te struikelen?
- Obstakels op de vluchtroute kunnen ontwijken?
- Waar zijn de kamers van hulpbehoevende mensen in een rolstoel of in een 

bed?
- Het trappenhuis vinden en weten welk trappenhuis het is?
- Weten op welke etage zich men bevind?
- En alle in- en uitgangen weten te vinden?
- Herkent men de primaire vluchtroutes?
- De juiste vluchtdeur kunnen vinden?
- Communicatiemiddelen vinden in geval van nood?
- Ontruimingsplan vinden en lezen in donker?
- Brandblussers vinden?

- Weet men 1e hulpmiddelen te vinden?

Hieronder ziet u toepassingen van sterk nalichtende / Glow in the Dark producten bij een 
evacuatie. Deze producten zijn laag aangebracht, omdat rook naar boven stijgt en dit 
ontneemt het zicht op hoog geplaatste pictogrammen / vluchtrouteaanduidingen. 

Een veel gehoorde opmerking van o.a. adviseurs is: dit roepen we al jaren…waarop wij 
vertellen, “Het is beter om voorbereid te zijn op iets dat hopelijk niet zal gebeuren, tot er iets 
gebeurt waar we niet op voorbereid zijn”.  

Beeld u in dat er nu ook nog donkere zware rook in gangen hangt, mensen moeten nu gaan 
kruipen in plaats van lopen. Nu zal geen enkel noodverlichting meer zichtbaar zijn, omdat 
deze hoog of zelfs in plafond zijn aangebracht! En warme rook stijgt naar het plafond en 
ontneemt het zicht hierop. Dit zijn hele goede redenen om gebruik te maken van 
hoogwaardige nalichtende / Glow in the Dark vluchtroutemarkeringen en aanduidingen.  

Vele landen hebben hierover reeds afspraken gemaakt in hun wetgeving. Nederland zegt 

dat bij bepaalde situaties, extra ondersteuning kan worden gedaan d.m.v. nalichtende / 

Glow in the Dark producten zodat een vluchtroute in dergelijke situatie wel te zien is. 
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