


WELKOM 



Het programma De Zorg Brandveilig

Wat is risicogestuurde brandveiligheid in de zorg?

Hoe geef je risicogestuurde brandveiligheid vorm 
in de praktijk van zorgorganisaties?





Programma ‘De Zorg Brandveilig’ (2014-2019) stimuleert 
zorgorganisaties in deze omslag naar een risicogestuurde 
aanpak van brandveiligheid. 
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De Zorg Brandveilig is een programma van Brancheorganisaties Zorg 
en Brandweer Nederland met ondersteuning van het ministerie van VWS
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Stuurwiel risicogestuurde 
brandveiligheid

Model voor samenhang risico’s en 
maatregelen van een risicogestuurde 
brandveiligheid in de zorg.

Webportal met kennisbank

Online portal naar de meest relevante 
tools, praktijkvoorbeelden en hand-
reikingen: www.dezorgbrandveilig.nl

KENNIS EN INZICHT

Onderzoek automatische 
blusinstallaties

Onderzoeksrapport met advies hoe 
automatische blusinstallaties als 
gelijkwaardig alternatief kunnen 
dienen. 
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Bouwstenen implementatie 
risicogestuurde 
brandveiligheid

Overzicht hulpmiddelen 
en instrumenten voor de overgang 
naar risicogestuurde brandveiligheid.

BrandWijzer 
online applicatie

Online applicatie met intelligent 
rekenmodel voor het integraal 
afwegen van risico’s en maatregelen.

STUREN EN ORGANISEREN

Risicoprofielen cliënt
of patiënt

Systematiek voor het maken van 
risicoprofielen op basis van gedrag en 
zelfredzaamheid van cliënten en 
patiënten.
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Voorlichtingsmaterialen
‘Ik maak de zorg brandveilig’ 

Diverse brochures, posters, filmpjes, 
etc. met tips voor medewerkers, 
cliënten en patiënten over  
brandveiligheid.

Toolbox veilig gedrag 
medewerkers

Toolbox met materialen en films voor 
het stimuleren van veilig gedrag door 
medewerkers.

OPERATIONELE TOOLS

Virtual reality training

Virtual reality applicatie met 
verschillende levensechte scenario’s 
voor het trainen van medewerkers.
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LEREN VAN ANDEREN

Casuïstiekboek 
brandonderzoek

Boek met 21 brandcasussen in de 
langdurige zorg, met inzichten en 
advies om deze situaties te voorkomen.

Bijeenkomsten en 
congressen

Zorgprofessionals, experts en 
medewerkers van  veiligheidsregio’s 
ontmoeten elkaar en delen hun kennis. 

Praktijkvoorbeelden 
good practices

Veertien zorgorganisaties delen hoe 
zij een risicogestuurde aanpak van 
brandveiligheid organiseren.
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• Regelgericht met standaardeisen
• Samenstel van werkende voorzieningen en 

maatregelen
• Kans- en effectreductie
• Passieve en actieve voorzieningen



Specifieke risico’s: 
• gedrag
• zelfredzaamheid
• wisselende populatie 
• verouderde gebouwen



VRAGEN? 



WAT
Online applicatie met 
intelligent rekenmodel voor 
het integraal afwegen van 
risico’s en maatregelen.

HOE
De vragenlijst en het 
onderliggende rekenmodel 
is ontwikkeld door 
brandveiligheidsexperts.

OPBRENGST
De applicatie is op 
licentiebasis beschikbaar 
via www.brandwijzer.nl

BrandWijzer online applicatie STUREN EN
ORGANISEREN





Continuïteit van 
zorgprocesOntstaan 

van brand

Brandontwikkeling 
&

rookverspreiding
Ontruiming Continuïteit 

van zorgproces



• Bewustwording noodzaak risicosturing in 
zorg: maar hoe doe je dat?

• Veel regelgerichte managementtools, geen 
risicogestuurde, zorgspecifieke tools

• Onderbouwde keuzes kunnen maken
• Onderbouwd gesprek met toezicht kunnen 

voeren



• Online beveiligde webapplicatie
• Inzicht op niveau organisatorische eenheid
• Centrale gebruiker met raadplegen medewerkers
• Resultaten stuurwiel, ontwikkelfasen, 

ontruimingstijden
• Analysemodule, bepalen impact van antwoorden





• Referentiekader risico = kans x effect
• Redelijkerwijs te verwachten gevaar in 

kansen en gevolgen van brand 
• Verhoogde risico’s 
• Beperkingen van maatregelen



• Mensen van 65+ relatief vaker (2,5 x zo vaak) slachtoffer 
van brand dan < 65. 

• Brand vaak dicht bij het lichaam, bijvoorbeeld door koken 
of roken. 

• Ontstaan brand vaak in individuele verblijfsruimte. 
• Aanwezigen vaak niet in staat om zelf tijdig te vluchten. 
• Brand vaak beperkt tot de ontstaansruimte.
• De rook verspreidt wel verder naar verkeersruimten en 

andere verblijfsruimten. 
• Verandering in brandstof en brandscenario.



• Een brand die ontstaat in een individuele 
verblijfsruimte

• Waarbij de brand beperkt blijft tot de 
brandruimte (het appartement of kamer)

• Maar de rook niet
• En aanwezige(n) niet in staat zijn om zelf 

tijdig te vluchten 



Dilemma’s
Persoon eruit halen, ontruimen, 
(gedeeltelijk) stay in place

ASET / RSET
Onvoldoende /  kritiek / voldoende
Veiligheidsfactor 1,5





• Vertrouwen
• Verantwoordelijkheid
• Adequaat functioneren voorzieningen en 

maatregelen
• Disclaimer



Totaalscore van BrandWijzer. ‘0’ is de 
norm. Score per fase geeft meer inzicht



Per fase is er een risicogetal als eindscore. 
Groen is boven de norm, rood is een potentieel 
risico. Bij Limor scoort oorzaak veelal rood ivm
o.a. roken en/of koken door de doelgroep



Score kan zijn ‘voldoende’, ‘kritiek’ en 
‘onvoldoende’. Onvoldoende impliceert 
mogelijk slachtoffers binnen of buiten 
ontstaansruimte van de brand



Score per stuurwielonderdeel geeft 
weer op welk aspect er potentiele 
risico’s zijn



De kleur en omvang van de ‘bollen’ 
geeft weer waar in de matrix er 
potentiele risico’s zijn



Middels Analyse kunnen antwoorden 
worden voorzien van oplossingen. Bij 
rapportage volgt een PDF van alle 
antwoorden. Deze zijn als bijlage 
opgenomen



Score per stuurwielonderdeel geeft 
weer op welk aspect er potentiele 
risico’s zijn





































VRAGEN? 



DANK VOOR UW 
DEELNAME



VAN BRANCHEORGANISATIES ZORG EN BRANDWEER NEDERLAND


