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Brandveiligheid

Selecteer een
paragraaf

naar keuzeHet verloop van brand

Indicatoren bij brand







Het verloop van rook en brand

• Verspreiding van rook bepaalt mogelijkheden voor de bhv

• Brand doorloopt 5 fasen: brand gaat uit óf over naar volgende fase

• Rook kan altijd minimaal één fase verder zijn dan brand



Fase 1: brand in voorwerp, rook in de ruimte

• Bluspoging door bhv mogelijk als rook niet tot gevaarlijke 
situatie leidt

Bij branden verder dan fase 1

• 1-1-2 bellen 

• Ontruimen

• Inzet brandweer

   



Gevaar van rook

Rook gevaarlijker dan vuur

• Schadelijke stoffen giftig bij inademen

• Brandbare gassen

• Verspreiding hitte

• Verminderd zicht

• Afname reactie- en oriëntatievermogen



Indicatoren bij brand (1)

Beoordelen situatie

• Inzetmogelijkheden bepaalt door kenmerken gebouw, brand, mensen en 
(on)mogelijkheden inzet

• Risico-afweging

• Constante verandering rookverspreiding en branduitbreiding

• Leer vooruit denken over rook- en brandontwikkeling

• Kijken, denken, doen, controleren





Rookontwikkeling



Grootte van de brand



Bluspoging door bhv mogelijk

Als vlammen niet groter 
zijn dan in afbeelding 1 
OF
Als de rook niet meer is 
dan in afbeelding 2

1 2



Als er al direct irritatie is door rook en/of te weinig 
zicht

   



• Zijn alle mensen in staat zelfstandig het gebouw te verlaten?

• Heb je te maken met ‘derden’?

• Zijn er niet of verminderd zelfredzame personen?

• Kan je rekenen op hulp uit de omgeving?

• Heb je te maken met gevaren uit de omgeving (trein, vlieg, 
overstromingen)?

Wat zijn de kenmerken in jouw situatie? (1)



• Heb je te maken nieuwbouw of een oud gebouw? Laagbouw of 
hoogbouw?

• Hoe zijn de vluchtroutes aangegeven?

• Waar zijn nooduitgangen?

• Is er een brandmeldinstallatie?

• Is er een sprinklerinstallatie?

• Welke blusmiddelen zijn er en waar hangen ze?

• Zijn er brand- en rookwerende scheidingen en wie weet waar ze zijn?

• Waar staat het gebouw?

Wat zijn de kenmerken in jouw situatie? (2)


