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1. INTERVENTIES VAN DE DBDMH 

De DBDMH is de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, een tweetalig korps van brandweerlui van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 
De interventie van de dienst brandbestrijding van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beperkt 
zich niet tot de perimeter van de 19 Brusselse gemeenten maar strekt zich uit tot de Brusselse 
rand: Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, 
Ruisbroek, Vilvoorde, Wemmel en Zaventem.  
Het kan gaan om allerlei interventies buiten brand, schoorsteenbranden en valse alarmen die 
zijn vermeld in de opdrachten van de DBDMH, namelijk: 

− Vastzetten of verwijderen van schoorsteentoppen, van lichtreclames, schuttingen of 
andere materialen die op de openbare weg dreigen terecht te komen. 

− Verwijderen van ontwortelde of geknakte bomen die de openbare weg versperren. 
Verwijderen van telefoondraden, gebroken kabels. 

− Vastzetten of verwijderen van televisieantennes die op de openbare weg dreigen te 
vallen. 

− Afkoppelen van oververhitte kachels en verwarmingsketels (stookolie/gas). 

− Droogleggen van lokalen, overstroomde kelders. 

− Afsluiten van gasleidingen, leidingen met perslucht, ammoniak... 

− Vrijmaken van de openbare weg na allerlei ongevallen. 

− Depanneren van voertuigen die de openbare weg versperren. 

− Wagens uit het kanaal opvissen. 

− Stutten van muren, gevels van gebouwen die op instorten staan. 

− Opsporen van gaslekken. 

− Redden van boten die dreigen te zinken (leegmaken van laadruimen). 

− Leegmaken van waterbassins (vijvers, zwembaden). 

− Leegmaken en ontstoppen van goten/ afvoeren te gevolge van overstromingen. 

− Verwijderen van bijen- of wespennesten. 

− Stopzetten van alarmen die ontijdig of wegens een of andere reden afgaan. 

− Bijstand aan vliegtuigen in moeilijkheden. 

− Neutraliseren van brandstofvlekken of andere vlekken op de openbare weg. 

− Verwijderen van puin na een ontploffing of instorting. 

− Ventileren van lokalen met schadelijke of giftige damp, rook of gas. 
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− Ontstoppen van verstopte goten. 

− Openen van appartementsdeuren - gebruik van de ladder. 

− Opvissen van een drenkeling (drijvend lichaam). 

− Interventie met een luchtladder of uitschuifladder (politiebezoek). 

− Redden van dieren. 

− Hulp aan ambulances. 

− Varia. 

 

BRON 

Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (DBDMH), jaargegevens op aanvraag. 


