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Een (brand)veiligere zorg in Nederland

• Organisatie van brandveiligheid
• Samenhang tussen BIOC
• In de zorg, care & cure

Maar met name: gedrag van mensen 
En wat voor een uitwerking dat heeft op veiligheid



Brandveiligheid in de zorg

Voorbeelden

De mens

Risico 
management

1. Hele korte introductie risicomanagement
2. Het risico ‘de mens’
3. Aan de slag!



Omgaan met onzekerheden, om daarmee doelstellingen te realiseren. 
Dit betekent soms risico’s beperken, soms gewoon iets anders doen en 
niet zelden betekent dit risico nemen. Maar dan wel als bewuste keuze.

Bron: Risicogestuurd werken – Martin van Staveren





Hoe bereid je je voor op iets
• Wat waarschijnlijk nooit gaat gebeuren
• Waar medewerkers de keyrol zullen hebben
• Waar ‘wat de buitenwereld ervan vindt’ belangrijk is
• Wat heel veel geld kan kosten 
• Wat je nooit 100% goed kunt doen
• Waar misschien wel slachtoffers kunnen vallen
• In een omgeving waar ALLES de hele tijd verandert

Welke keuzes maak je? 





“De kans dat er iets gebeurt is zo klein en er is hier nog nooit iets 
gebeurd….”

“Er is nog meer dan genoeg ruimte om langs te kunnen vluchten hoor. 
We moeten ook niet overdrijven. “

“Normaal is de gang altijd vrij van obstakels, maar net vandaag worden 
de goederen geleverd“.



We bedenken regels om risico’s 
ogenschijnlijk op te lossen en om zo om te 
gaan met onzekerheid.

En daar kunnen we goed in doorslaan.



• Maar hoe meer regels
• Hoe lager de risicodetectie





Er is een wereldwijde pandemie. Met een 
medicijn kun je zeker de helft van de mensen 
redden. Een ander medicijn red misschien 
iedereen (50%), en misschien niemand 
(50%). 

Kiezen in onzekerheid? 





Zorgmedewerker?
Installateur?
Leverancier systeem?
Norm?



• Risicomanagement gaat over:
– Onzekerheid
– Complexiteit
– Risicoregelreflex
– Interactie tussen mens en techniek

– En nog veel meer J
• Martin van staveren – risicogestuurd werken
• No risk no fun – Robert t Hart





Systeem 1 Ernie
Snel
Automatisch
Moeiteloos
Emotie
Ervaring
Een beetje lui

Systeem 2 Bert
Langzaam

Bewust
Kost moeite

Rationeel
Volgt regels

IJverig

Daniel Kahneman: Thinking fast and slow
Chantal van der Leest: Ons feilbare denken



Zien dat het ene object verder weg is dan het andere. 
✓ Het hoofd keren in de richting van een plotseling geluid. 
✓ Een grimas maken bij het zien van een weerzinwekkende afbeelding. 
✓ Vijandigheid bespeuren in iemands toon of op iemands gezicht. 
✓ Antwoord geven op ‘2 + 2 = ?’ 
✓ Fouten in de ondertiteling waarnemen terwijl je een film kijkt. 
✓ Autorijden op een rustige snelweg. 



Focussen op iemands stem in een massa.
✓ Zoeken naar een vrouw met rood, krullend haar.
✓ Het geheugen afgaan om een geluid te identificeren.
✓ Sneller lopen dan je gebruikelijk doet.
✓ Je gedrag toetsen op gepastheid in een onbekende sociale situatie.
✓ Tellen hoe vaak de letter a voorkomt in een alinea.
✓ Parkeren in een krappe parkeerplaats.
✓ Belastingaangifte doen.
✓ Toetsen of een logisch argument valide is.



95% 5%



• Mensen starten niet direct met vluchten, tenzij ze 
aanvullende info krijgen;

• Mensen lopen door rook als de eenmaal gekozen 
vluchtroute onder rook staat;

• Mensen vluchten langs een bekende route;
• Mensen vluchten niet perse langs de kortste route, 

perceptie;
• Mensen maken tijdens een noodsituatie nauwelijks 

gebruik van nooduitgangen die ze normaal niet 
gebruiken.

Bron: Zelfredzaamheid bij brand: M. Kobes



Systeem 1 of systeem 2?



V__ES

EET
KOUD

We (ernies) zijn RAZENDSNELLE denkers, 
onbewust. En we nemen de meest logische en 
voor de hand liggende optie. Totdat je bert
inschakeld en verder gaat kijken. 



BHV oefening 

What you see is all there is!
Luiheid van Ernie



Waarom vrouwen langer leven dan mannen? J



• Als je geen rijbewijs hebt, en ik vertel jou nu hoe je 
moet inparkeren. Kun je het dan?

• Een veelgemaakte fout is dat we ervan uitgaan dat 
medewerkers iets beheersen na een leermoment.

• HOOP



• Wij mensen zijn meestal Ernie en soms Bert 
en: 
– Hebben een goede associatieve machine
– Kijken vaak niet verder dan onze neus lang is
– En overschatten onszelf ENORM
– En we leren niet zo makkelijk nieuwe 

vaardigheden aan of af. 
– Maar die vaardigheden hebben we wel nodig!





Het gedrag wat we vertonen is dus vaak onbewust en instinctief. Het komt vaak 
voort uit aangeleerde patronen. 

Wat kunnen we doen?
• Zorgen dat er geen verkeerde automatismen ontstaan (2 maanden regel)
• Geen onnodige regels instellen (dimmen risicodetectie) 
• Gebruik maken van kopieergedrag
• Omstandigheden veranderen
• Onveilig laten voelen?

Bron: Juni Daalmans – Brain based safety



Idee 1: Liever meerdere korte oefenmomenten dan één lange oefening. 

• Tijdsgebrek
• Spanningsboog
• Kort maar effectief



Idee 2: Zorg voor een afgebakende oefening met een duidelijk doel. 

• Er komt zoveel bij kijken!
– Knip het op in kleine behapbare brokken
– Bij elkaar laten komen zodra ze de losse onderdelen beheersen

• Concrete doelen formuleren
– Dus niet: oefenen voor een noodsituatie
– Maar wel: competent worden in portofoongebruik



Idee 3: Prikkel medewerkers door interessante oefenmomenten. 

• Het mag best leuk zijn!
• Klassieke oefeningen 
• Table top
• Spellen
• Zodat ze het over een paar jaar nog steeds weten!
• Roze koek-momentje



Idee 4: Wissel af in oefenmethode. 

• Iedereen heeft een eigen leerstijl
• Afwisseling voor optimale prikkeling
• En om stappen in hoop te maken



Oefenen als methode om bewustzijn over brandveiligheid te vergroten



De Zorg Brandveilig is een programma van Brancheorganisaties Zorg 
en Brandweer Nederland met ondersteuning van het ministerie van VWS

www

www.dezorgbrandveilig.nl


