
  

Scenario-keuze Senioren     

 
 

112 bellen 
Met het scenario “112 bellen” geven we inzicht in de rol van de meldkamer en de 
manier waarop adequaat een incident via 112 gemeld kan worden aan de 
hulpdiensten: politie, ambulancedienst en brandweer. Als er iets ernstigs aan de 
hand is, mag je altijd 112 bellen. Als je belt, verzamel zoveel mogelijk informatie, 
blijf rustig en beantwoord duidelijk alle vragen. 

 
Brandveiligheid 
In ieders omgeving kan het gebeuren (niet alleen bij de buren). Je kunt zelf veel 
doen om te voorkomen dat brand ontstaat en door goed voorbereid te zijn, kun je 
jezelf en andere in veiligheid brengen. Deelnemers leren hoe te handelen bij een 
brand in de eigen woonomgeving. Niet het daadwerkelijk blussen, maar waar 
moeten ze over nadenken bij het maken van een vluchtplan. 

 
Veilig omgaan met internet 
Met het scenario “Veilig omgaan met internet” maken we de deelnemers bewust 
van risico’s op internet en bieden we handelingsperspectief voor het maken van 
veilige keuzes.         
Internet is leuk maar er zijn risico’s waar je alert op moet zijn. Wees je daarvan 
bewust en als het misgaat, zoek contact met degene die jij vertrouwt. 

 
Noodsituaties 
Weten wat we verstaan onder een noodsituatie (een ramp, een crisis en grote 
ongevallen) en hoe handel ik dan op de juiste manier? Hoe waarschuwen de 
hulpdiensten u in een noodsituatie en hoe kunt u dan handelen ? Hoe werkt NL-
Alert en wat zijn de do’s en dont’s tijdens een noodsituatie. 

 
Positieve gezondheid 
Wat betekent gezondheid voor u? Welke keuzes maakt u die daarop van invloed 
zijn? In het scenario Positieve Gezondheid onderzoekt u de zes dimensies die als 
een puzzel uw gezondheid bepalen. 
Ervaar in een inspirerende interactieve quiz welke keuzes u daarbij hebt, waar u nu 
echt gelukkig van wordt en wat u belangrijk vindt voor uw gezondheid. 
Ontdek hoe uw puzzel eruit ziet. 

 
Verkeersveiligheid grote voertuigen. 
Bij het scenario “Verkeersveiligheid grote voertuigen” wordt ervaren waar de 
gevaren zitten in de omgeving van een groot voertuig.                                          
Kies altijd voor je eigen veiligheid. Blijf rechts en minimaal 3 meter achter een 
groot voertuig om geen onnodige risico's te lopen. 
 

 
Tijdelijk: Hygiëne - (Corona)virus 
In dit scenario laten we zien hoe virussen werken en te bestrijden zijn, en laten we 
u beleven hoe 1,5 meter afstand, handen wassen en in de elleboog 
hoesten/niezen hieraan kunnen bijdragen. Hoe verslaan we samen het 
coronavirus? 
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