
                                                        
 

 
 
Samenvatting onderzoek Motivaction (in opdracht van Liftinstituut) 
 
Urgentie 
43% van de Nederlanders in de leeftijd van 18 t/m 80 jaar woont of werkt in een gebouw met een lift. 
Een ruime meerderheid van de groep maakt regelmatig tot vaak gebruik van deze lift. Opvallend is dat 
liefst 25% van de ouderen (65 t/m 80 jaar) woont in een gebouw met een lift, terwijl onder jongeren dit 
12%.  
 
Bij Lift geen brand-gebruiken zit erin gesleten 
Ongeveer 70% van de Nederlanders noemt spontaan dat het niet toegestaan is om bij brand gebruik 
te maken van de lift. De bepaling ‘Bij brand geen lift gebruiken’ is er bij de meeste mensen ingebrand. 
84% van de Nederlanders geeft dan ook aan bekend te zijn met de bepaling ‘Bij brand geen lift 
gebruiken’. 
 
Spontaan gebruik van de lift 
Het is lastig te voorspellen hoe je reageert in geval van een noodsituatie. Ruim de helft van de 
Nederlanders (58%) geeft aan dat zij in geval van brand verwachten direct de trap te nemen om het 
gebouw te ontvluchten. 29% van de Nederlanders geeft aan dat zij eerst kijken of ze anderen kunnen 
helpen. Slechts 1% van de Nederlanders verwacht dat zij in een noodsituatie de lift gebruiken. 
 
Geholpen gebruik van de lift 
92% van de Nederlanders geeft aan bij brand waarschijnlijk niet de lift te gebruiken om een gebouw te 
ontvluchten. Onder Nederlanders die fysiek niet in staat zijn om een gebouw via de trap te ontvluchten 
geeft nog altijd 73% aan niet  de lift te gebruiken om een gebouw te ontvluchten. De belangrijkste 
redenen om de lift niet te gebruiken zijn veiligheid en dat de trap veel sneller is. 
 
Gebruik veilige lift 
Een lift die bij brand veilig gebruikt kan worden trekt ongeveer 24% van de Nederlanders over de 
streep om wel de lift te gebruiken om bij brand een gebouw te ontvluchten, maar nog altijd geeft ruim 
tweederde van de Nederlanders (68%) aan ook als de lift veilig gebruikt kan worden liever de trap te 
nemen vanwege de veiligheid. Vooral Nederlanders die fysiek niet in staat zijn om de trap te nemen bij 
brand zijn vaker bereid om deze veilige lift te gebruiken (67%). Zelfs onder deze groep Nederlanders 
geeft 33% geen gebruik te maken van de lift (als deze veilig gebruikt kan worden). 
 
Alleen als alle andere vluchtroutes niet toegankelijk zijn neemt 65% van de Nederlanders de lift om 
een gebouw te onvluchten. Een grote groep Nederlanders geeft aan in geen enkel geval de lift te 
gebruiken als er brand is.  
 
45% van de Nederlanders geeft aan alleen onder professionele begeleiding gebruik te maken van een 
lift bij brand. 
 
 


