
 
 
 
 

 

Handelen zonder elektriciteit 
 
VOOR een aangekondigde stroomonderbreking  
 
Als je vooraf geïnformeerd wordt over een stroomonderbreking:  

- schakel je elektrische toestellen uit;  
- laad je gsm op (buiten de piekuren). Denk eraan dat het mobiele netwerk kan verstoord zijn bij 

een stroomonderbreking en dat ook een vaste telefoon kan aangesloten zijn op een modem met 
stroomvoorziening;  

- verwittig je buren en kwetsbare naasten en vraag hen om dezelfde voorzorgen te nemen.  
 
TIJDENS een stroomonderbreking  
 
Enkele tips bij een langdurige stroomonderbreking:  

- schakel je elektrische toestellen uit en trek de kabels uit het stopcontact van stroomgevoelige 
apparaten (zoals TV, computer, …); hou een lichtschakelaar ingeschakeld zodat je merkt 
wanneer de stroom is hersteld ;  

- sluit ramen en deuren om de binnentemperatuur te behouden ;  
- luister naar de media (via een radio op batterijen, een opwindbare radio of de autoradio) om op 

de hoogte te blijven van de situatie en de aanbevelingen van de overheden;  
- indien iemand uit uw omgeving hulpbehoevend is, neem er dan contact mee op;  
- verkies zaklampen boven kaarsen (of gebruik theelichtjes en plaats die op een onbrandbaar 

oppervlak) Laat brandende kaarsen niet onbewaakt achter;  
- vermijd om je koelkast en diepvriezer onnodig te openen om de lage temperatuur zo lang 

mogelijk te behouden.  
- vermijd te bellen zodat het netwerk niet overbelast wordt. Bel in geval van nood 112.  
- vermijd je gsm te gebruiken. Moet je toch contact nemen, stuur dan best een sms.  

 
NA een stroomonderbreking  
 
Wanneer de stroom hersteld is :  

- zet niet al je elektrische toestellen op hetzelfde moment aan; laat het stroomcircuit de tijd om zich 
te stabiliseren;  

- controleer de toestand van het voedsel in de koelkast en de diepvriezer op tekenen van bederf. 
Bij twijfel: gooi het weg, je gezondheid is belangrijker. Ter info: als de deur van een diepvriezer 
dicht gebleven is, dan kan het voedsel gedurende 24 of zelfs 36 uur bevroren blijven, al 
naargelang de temperatuur.  

 
 


