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     Van regel- naar risicogerichte brandpreventie          
                         



    Risicogericht werken  = 
 
    Vanuit maatgevende scenario’s inzicht geven  
                wat de effecten zijn als een incident toch plaatsvindt 
 
  

    Welke restrisico’s zijn dan nog aan de orde  

                 en kunnen deze worden gereduceerd, of niet . . . ! 

 



Brand in voorwerp:   rook in ruimte       
Brand in ruimte:   rook in compartiment     
Brand in verdieping:  rook in compartiment     
Brand in compartiment: rook buiten compartiment     
 

Blussing succesvol 
Ontruiming geslaagd   
Ontruiming niet geslaagd         
Geen blussing/ontruiming uitgevoerd 
  

Denken in Scenario’s 

Cascademodel 

compartimentering faalt 
compartimentering succesvol 



Brandcompartiment

Beschermd-subbrandcompartiment

Bedgebied bedgebied

bedgebied bedgebied

Sub-brandcompartiment

Gezondheidszorg gebouw

Brandcompartiment

bedgebied

Bedgebied bedgebied

bedgebied

Sub-brandcompartiment

Beschermd-subbrandcompartimentGezondheidszorg gebouw



Kenmerkenschema 

Inzettactieken (kwadrantenmodel) 

Basisprincipes voor brandbestrijding 
Rook 
Temperatuur 
Stroming  
Vlammen 

Inzicht in de  (on) mogelijkheden van brandbestrijding 



Risico Analyse Monitor  
 

Welke hulpmiddelen kan ik hier voor gebruiken………? 
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De Brandwijzer  
 

Laag 

Acceptabel 

Hoog 

Zeer hoog

Risico interpretatie



• Bouwjaar 1983 

• 3 bouwlagen (winkel – wonen – wonen) (± 700 m² per bouwlaag) 

• 3 trappenhuizen + lift  

• 15 woningen per verdieping (gelegen aan een corridor)  

• Deuren niet zelfsluitend 

• Rookmelders in de woning  

• Rookmelders voor de sturing/ontgrendeling kleefmagneet van de 
deuren in de gang 

• Personen beperkt, tot niet zelfredzaam (veel bewoners 80+) 

 

Wonen (met zorg…) 
Praktijkvoorbeeld 2018   



Wonen (met zorg…) 
Praktijkvoorbeeld 2018  

Scenario  
 brand in compartiment 
 rook (buiten) compartiment 
 detectietijd 15 minuten 

  
1 dodelijk slachtoffer 
1 gewond slachtoffer 
9 woningen voorlopig niet bewoonbaar 



Brandcompartiment

Woning = brandcompartiment

Woning Woning Woning Woning

Woongebouw

Woning Woning Woning Woning

Brandcompartiment

Woning = brandcompartiment

Woning Woning

Woning Woning Woning Woning

Woongebouw

Woning Woning



Brand in ruimte - rook (buiten) compartiment 

Brand in ruimte - rook in compartiment 

Brand in voorwerp - rook in ruimte 

Risicoduiding door effecten van   
verschillende scenario’s visueel in  

beeld te brengen 

Wonen (met zorg…) 
Praktijkvoorbeeld  2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat verwacht de zorg  

van de brandweer 

 

Wat verwacht de brandweer  

van de zorg 

 
 
  
 Brandveiligheid is een borging tussen:  
            
             Gebouw, Mensen, Brand, Interventie en Omgevingskenmerken  
                         
                                        Maar vooral samenwerking en bewustwording…..  
                                     
                                                     Dit gaat verder dan alleen wet- en regelgeving……  
 

     Van regel- naar risicogerichte brandpreventie;          

                         


