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Huishoudens voorbereid op noodscenario’s met kant-en-klare 

noodpakketten van hetnoodpakket.nl 

Hetnoodpakket.nl is een webshop (www.hetnoodpakket.nl) gericht op huishoudens die 

beter voorbereid willen zijn op mogelijke rampscenario’s in Nederland. Veel huishoudens 

zijn, meestal onbewust, niet goed voorbereid op mogelijke rampsituaties. Uit onderzoek 

blijkt (o.a. Nationaal Veiligheidprofiel 2016; Consumentengids september 2017) dat maar 

weinig huishoudens de juiste producten in huis hebben om zich te redden als zich een 

ramp voordoet. Ook hebben mensen veelal geen idee wat te doen in geval van nood, 

ondanks verschillende bewustwordingsacties vanuit de Nederlandse overheid.  

De missie van hetnoodpakket.nl is een bijdrage te leveren aan de veiligheid, maar ook het gevoel 

van veiligheid van de inwoners van Nederland. Door het bereikbaar maken van complete 

noodpakketten hoopt hetnoodpakket.nl dat de Nederlandse huishoudens goed voorbereid zijn 

op vrijwel elke noodsituatie. Het gebrek aan kennis wordt opgevangen door een informatieve 

website en de toevoegde instructieformulieren in de noodpakketten.  

Huishoudens kunnen zonder electriciteit-, water-, gas-, telefoon-, radio- en internetverbinding 

komen te zitten door bijvoorbeeld een overstroming of brand. Huishoudens die wonen in de 

buurt van industriegebieden lopen risico’s met betrekking tot luchtvervuiling en giftige stof-

/gaswolken. Een ding is zeker, door de klimaatverandering en de almaar verdergaande 

industrialisatie is de kans op rampscenario’s steeds groter. Een goed voorbeeld is de recente 

storm die over het Caribisch gebied raasde, meer dan 90 procent van de huishoudens was 

verstoken van licht, water en communicatie met de buitenwereld. In Nederland zijn de ramp in 

Moerdijk (2011) en de stroomuitval in Amsterdam (2017) goede voorbeelden van hoe groot de 

impact van een ramp kan zijn.    

Jorg Megens, oprichter van hetnoodpakket.nl: “Eigenlijk zou elk huishouden zo’n pakket in huis 

moeten hebben, op een vaste plek, waar iedereen hem snel weet te vinden. Je moet er niet aan 

denken om hulpeloos thuis te zijn in de wetenschap dat een simpel noodpakket je een hoop 

kopzorgen had kunnen besparen. Met hetnoodpakket.nl springen wij daar op in, een stukje 

gemoedsrust zeg maar.” 

De producten in de noodpakketten bieden praktische-, medische-, hygiënische-, en technische 

ondersteuning in noodsituaties. Daarnaast voorziet het pakket in een nood-instructie kaart en 

informatie voorziening rondom belangrijke telefoonnummers en nood-radiozenders.   
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