
Geëngineerde Brandveiligheid in de zorg



Voorstellen

Even voorstellen

- Marcel Hoogland

- Business Unit Manager Fire & Gas (± 110 personen)

- Hoofdproductlijnen:

- Brandmeld- & Ontruimingsalarminstallaties

- Kleine blusmiddelen

- Woningsprinkler

- Gasdetectie in parkeergarages

- Veilig Vluchten in de zorg  Geëngineerde brandveiligheid (in de zorg)
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Ontwikkelingen zorg

Wat gebeurt er in de zorg?



Ontwikkelingen zorg

Wat gebeurt er in de zorg?



Ontwikkelingen zorg

Wat gebeurt er in de zorg?

- Vanaf 2008 een verhoogde aandacht van de overheid op de brandveiligheid in de zorg.

- Naar schatting: 5 branden per dag en 5 dodelijke slachtoffers per jaar.

- Regelgerichte brandveiligheid  risicogestuurde brandveiligheid.

- Project

- Dräger start (2017) ontwikkeling VluchtWijzer.
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Tool 

BrandWijzer 

(2018)

Tool 

VluchtWijzer

(2019)



Is het dan zo moeilijk?

Probleemstelling
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Medium brand  fauteuil

• Redden met behulp van 1 BHV’er (=R1)

• Ontruimingstijd pp = 30 seconden



Probleemstelling

Is het dan zo moeilijk?
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BIO oplossing

Bouw

Brandwerendheid deuren Ongeveer 15 minuten

Deuren gesloten, wel kieren

Installatie

Sprinkler Geen

Branddetectie Volledig

Detectoren Optisch

Alarmering ontruiming Stil alarm (pzi)

Kleine blusmiddelen ja (handbrandblusser)

Organisatie

 # BHV'ers 3

Opkomsttijd 80 seconden



Gaat het lukken om iedereen veilig te laten vluchten?

Probleemstelling
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Medium brand  fauteuil

Organisatie

 # BHV'ers 3

Opkomsttijd 80 seconden

Lukt het?

Wie heeft gedacht in:

- Beschikbare tijd 

Benodigde tijd

- Snel genoeg?

Is de brand geblust?



Hoe is het gelukt?

Probleemstelling
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Gaat het lukken om iedereen veilig te laten vluchten?

Probleemstelling
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Medium brand  fauteuil

Organisatie

 # BHV'ers 1

Opkomsttijd 80 seconden

Stel: vorige situatie klopt.

Lukt het nu ook?

Hoe beredeneerd?

Ook voor kleine 

toepassingen 

Fire Safety Engineering

gebruiken.

Wie weet zeker dat hij gelijk heeft?



Geëngineerde brandveiligheid betekent:

- Brandscenario definiëren. 

- BIO-oplossing bepalen.

- Nagaan wat de beschikbare tijd is.

- Nagaan wat de benodigde tijd is.

- Welke uitkomst dat geeft

- en of deze uitkomst voldoet aan het gestelde

maximaal aanvaardbaar risico

Geëngineerde brandveiligheid 
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BIO oplossing

Bouw

Brandwerendheid deuren 2 minuten in compartiment

Deuren gesloten, wel kieren

Installatie

Sprinkler Geen

Branddetectie Volledig

Detectoren Optisch

Alarmering ontruiming Stil alarm (pzi)

Kleine blusmiddelen ja (handbrandblusser)

Organisatie

 # BHV'ers 3

Opkomsttijd 80 seconden



Welke maximaal aanvaardbare risico’s komen in de praktijk voor?

- Verreweg het meest: Geen

- Soms: Maximaal aanvaardbaar risico  = 0 (maar veelal geen onderbouwing)

- Soms: maximaal aanvaardbaar risico = 1

- In BrandWijzer maximaal aanvaardbaar risico = 1

- Waarneming: 

- Indien een maximaal aanvaardbaar risico is gesteld, 

zelfs bij maximaal 1 slachtoffer, is de brandveiligheid beter geregeld!

Geëngineerde brandveiligheid 
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Laten we dus:

- Nastreven dat er een maximaal aanvaardbaar risico wordt bepaald.

- Bij een gegeven Brandscenario en BIO-oplossing:

- De beschikbare tijd wordt bepaald.

- De benodigde tijd wordt berekend.

- En daar de juiste conclusies uit worden getrokken.

- Ofwel: op naar Geëngineerde brandveiligheid

in kleinschalige zorg situaties

Geëngineerde brandveiligheid 
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Meerdere Tools zijn beschikbaar:

- BrandWijzer & VluchtWijzer

- RAM (van Brandweer) 

- OntruimCheck van TBQ



Afsluiting
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Vragen e/o opmerkingen?



Afsluiting
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Hartelijk dank

voor uw aandacht


