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Uitgangspunt in gebouwen met zelfredzame mensen

Iedereen kan zelfstandig vluchten



Mythe 1: mensen kennen de gevaren van brand

Onderschatting gevaar brand

• Minder bewust van gevaren

• Onderschatten gevaar van signalen (vlammen, rook en brandlucht)

• Snelheid ontwikkeling brand moeilijk inschatten

• Gevaar inademen rook

Signalen die wel tot actie leiden

• Pijn (op huid door extreme hitte, ademhalingsproblemen door rook)

• Situatie al zeer gevaarlijk

Geldt ook voor bhv’ers



Mythe 2: mensen vluchten zodra ze brandalarm 
horen

Trage reactie brandalarm

• Mensen vluchten vaak niet

• Reactie duurt enkele minuten

• Zal wel oefening zijn

• Mensen alleen reageren sneller en adequater

• Mensen reageren als kuddedieren en volgen reacties personeel

Klik op de foto voor geluid slow whoop





Mythe 3: mensen gebruiken vluchtroute-
aanduidingen

Weinig gebruik nooduitgangen

• Zijn zich vaak niet bewust van de bordjes of negeren ze

• Knipperende borden of andere verandering bij ontruiming 
roepen meer reacties op



Mythe 4: mensen vluchten via dichtstbijzijnde 
nooduitgang

Gebruik bekende route

• Gebruik dichtstbijzijnde nooduitgang niet vanzelfsprekend

• Niet door afstand, maar door routines en zekerheid



Mythe 5: liften en roltrappen zijn geschikt voor 
vluchten bij brand

Geen lift/roltrap bij brand

• Gebruik trappenhuizen

• Vanwege gevaar uitvallen elektriciteit en liftschacht als 
rookkanaal

Inzet lift bij niet of verminderd zelfredzamen

• Alleen als lift/roltrap voldoet aan specifieke eisen: 
stroomvoorziening blijft actief en lift/roltrap niet bedreigd door 
brand en rook



Mythe 6: bhv’ers zijn overbodig: technische 
brandveiligheidsmaatregelen zijn veel belangrijker

Invloed bhv

• Gedrag mensen

• Niet gebruiken brandveiligheidsvoorzieningen en vluchtroutes

• Bhv invloed op gedrag

• Inzet getrainde bhv’ers leidt tot kortere reactietijd van 
aanwezigen



Mythe 7: mensen met een (arbeids)handicap zijn 
het minst zelfredzaam

Zelfredzaamheid (arbeids)gehandicapten

• Niet per definitie minder zelfredzaam

• Blinden kunnen zich bij slecht zicht door rookontwikkeling beter 
oriënteren dan niet-blinde mensen



Mythe 8: mensen zijn zelfredzaam bij brand als zij 
zich onder normale omstandigheden in een gebouw 
kunnen verplaatsen

Tijdelijk beperkingen

• Door zwangerschap, operaties, overgewicht of astma

• Door brandeffecten lichamelijke reacties op hitte en rook (slecht 
zicht, bewusteloosheid)



Mythe 9: mensen raken in geval van brand in paniek

• Mensen doen niets bij brand

• Blijven kijken en doorgaan met activiteiten

Paniek bij grote dreiging

• Pas als de situatie zo dreigend is met nauwelijks 
overlevingskansen

• Reageren pas bij pijn- en irritatiesignalen (prikkelende ogen, 
verstoorde ademhaling)

• Mensen helpen elkaar



Rol van de bhv bij het vergroten van de 
zelfredzaamheid

Invloed bhv op zelfredzaamheid

• Gedrag mensen beïnvloeden: 

• Zelfredzaamheid groter en ontruiming veilig

• In de voorbereiding en tijdens ontruiming



Instructie en voorlichting aan medewerkers

• Kennis brandveiligheidsvoorzieningen en ontruimingsprocedure 
en -middelen

• Voorlichting en oefeningen vergroten zelfredzaamheid

• Voorlichting en instructie handelen bij incident is wettelijke 
verplichting (Arbowet, artikel 8)

• Medewerkers moeten wie, wat en hoe weten (bhv’ers, taken, 
melden, alarmeren)

• Afspraken bevoegdheden en taken bhv

• Medewerkers kunnen bhv ook helpen



Houd vluchtroutes en nooduitgangen vrij

Vluchtroutes vrijhouden

• Noodtrappenhuis soms in gebruik als opslagruimte: niet of beperkt te 
gebruiken in noodsituatie

• Oplossing: noodtrappenhuis als normale uitgang

• Controleer met de bhv regelmatig vluchtroutes en nooduitgangen

• Wijs medewerkers op belang vrijhouden vluchtwegen



Gebruik ontruimingsalarminstallatie met 
mededeling

• Mensen komen eerder in actie

• Gebruik heldere instructies 

• ‘er is brand, verlaat het gebouw 
via de vluchtroutes’

• ‘volg de aanwijzingen van de bhv 
op’



Niet of verminderd zelfredzame personen

Groepen niet of verminderd zelfredzamen

• Door beperking soms hulp nodig bij incident

• Kunnen zichzelf goed redden als ze zijn voorbereid

Belangrijkste groepen die snelheid ontruiming vertragen 

Mensen met

• Verminderde mobiliteit

• Verminderde waarneming en uitdrukkingsvaardigheid

• Verminderde verstandelijke vermogens



Omgaan met bezoekers bij een ontruiming

Begeleiding bezoekers

• Laat medewerkers bezoekers begeleiden 

• Spreek medewerkers hier op aan

• Maak afspraken binnen het bedrijf

Hulp door bezoekers

• Bij grote aantallen niet of verminderd zelfredzamen

• Bezoekers kunnen bruikbare kennis en vaardigheden hebben (artsen, 
politie)

• Hanteer regel: ja, tenzij



Volledig of gedeeltelijk ontruimen

Geheel of gedeeltelijk ontruimen

• Aard en omvang van incident

• Mensen zelfstandig naar buiten of afhankelijk van anderen



Gebouwen waarin personen zelfstandig verblijven

Uitgangspunt is volledige ontruiming

• Kantoor-, onderwijs-, industrie-, logiesgebouwen en gebouwen met 
publieksfunctie

• Hele gebouw beschouwd als bedreigd gebied

• Bij beperkt aantal niet of verminder zelfredzamen: aanpak opnemen in 
ontruimingsprocedure

• Soms toch gedeeltelijke ontruiming: afhankelijk van omvang, indeling, 
technische (brandveilige) uitvoering en gebruik gebouw



Gebouwen waarin personen niet zelfstandig 
verblijven

Gedeeltelijk ontruiming

• Gezondheidszorggebouwen en seniorencomplexen (ook slapen)

• Ontruiming van brandruimte

• Door brand en /of rook bedreigd gebied

• Gebied waar rook op korte termijn naar toe verspreid

• Ontruiming delen waarin personen zich bedreigd voelen



Ontruimingstijden

• Bhv’er binnen 2 tot 3 minuten op plek incident

• Snelheid rookverspreiding en brandontwikkeling bepalen snelheid 
ontruiming

• Brandweer binnen 8 minuten aanwezig

• Ontruimingstijd verschilt per gebouw en mate van zelfredzaamheid



Volgorde van ontruimen (1)

• Mogelijke rookverspreiding en branduitbreiding

Brandruimte als kubus

• Rook en brand uitbreiden aan alle zijden



Volgorde van ontruimen (2)

• Rookverspreiding eerste en belangrijkste probleem

• Verspreiding over bouwlaag

• Direct naastgelegen ruimtes

• Direct tegenovergelegen ruimtes

• Rest bouwlaag

• Na verloop van tijd naar boven

• Ruimtes direct boven brand lopen ook risico

• Schat in hoe rook gaat verspreiden

• Ontruim vluchtroutes en ruimtes die uitkomen op vluchtroutes

• Rook gedraagt zich soms anders dan verwacht (ventilatiesystemen)



Hulpmiddelen voorbereiding

• Instructiekaarten

• Ontruimingsprocedure

• Ontruimingsplan

• Bouwbesluit verplicht bedrijven met verplichte brandmeldinstallatie tot 
opstellen ontruimingsplan

Afspraken over ontruimen



Ontdekken van brand: brandmeldinstallatie

• Beginnende brand snel ontdekt en gemeld

• Handbrandmelders

• Automatische doormelding

• Bhv moet altijd controleren waar brand is en of bluspoging 
mogelijk is

• Handel bij brand volgens de bhv-procedure

• Informeer de brandweer bij een onterechte melding



Ontruimingsalarminstallatie

• Soms koppeling met brandmeldinstallatie

• Slow-whoop signaal vaak niet serieus 
genomen

• Ontruimingsalarm met mededeling: beter 
effect

• Juiste interpretatie gevaarsignalen

• Ernst situatie duidelijk



Megafoon of omroepinstallatie

• Bereiken grote groepen

• Aanwijzingen voor ontruiming

• Mededeling op verzamelplaats



Automatische blusinstallaties

Sprinklerinstallatie

• Vast aangebrachte brandblusinstallatie

• Doel: beheersbaar houden van brand voor brandweer

• Sproeikoppen aan dak of plafond

• Start blussing bij bepaalde temperatuur



Plattegrond van het gebouw

Informatiebron brandweer

• Indeling gebouw

• Plaats brandveiligheidsvoorzieningen zoals vluchtroutes, 
scheidingsconstructies voor rook en/of brand, brandslanghaspels, paneel 
van brandmeldinstallatie

• Zorg voor actuele plattegrond



Vluchtroutes

• Verplicht in ieder gebouw, kan normale route zijn

• Goed zichtbare vluchtrouteaanduidingen met noodverlichting

• Vluchtroutes buiten gebouw: verlicht

• Deuren met ‘nooddeur vrijhouden’ of ‘nooduitgang’ vrijhouden

• Houd vluchtroutes vrij

• Bhv’er moet vluchtroutes kennen en gebruik stimuleren

Ontruimingsplattegronden

• Helpen mensen gebouw veilig en zelfstandig te verlaten



Vluchtrouteaanduidingen



Brandcompartimentering

Brandcompartiment

• Vooraf bepaalde ruimte of bepaald gebied dat brand/rook bepaalde tijd 
binnenhoudt

• Omvang bepaalt door bouwregels

Zelfsluitende brandwerende deuren

• Brandmeldinstallatie zorgt voor automatisch dichtvallen

• Geen rook/brand in of uit brandcompartiment

• Voor brandveiligheid: niet blokkeren!



Noodverlichting

• Voor oriëntatie bij uitval verlichting 

• Gaat automatisch branden als stroom uitvalt

• Verplicht bij vluchtroutes en nooduitgangen die bij uitvallen 
verlichting slecht zichtbaar zijn



Ontruimingsmiddelen

• Voor niet of verminderd zelfredzamen

• Doelgroep bepaalt wat nodig is

• Instructie door leverancier



Verzamelplaats

• Veilige plek in omgeving gebouw

• Verzamelen medewerkers en andere aanwezigen

• Aangegeven met bord



Brandweeringang

• Afspraken over plaats opvang en informeren brandweer

• Verplicht bij brandmeldinstallatie met automatische doormelding

• Moet automatisch opengaan



Brandweerlift

Veilig bij brand en blijft functioneren Sleutelcontact



• Wat voor afspraken zijn er gemaakt over de begeleiding van niet of 
verminderd zelfredzame personen bij een ontruiming?

• Is er een actuele plattegrond van jouw gebouw met vluchtroutes en 
brandveiligheidsvoorzieningen?

• Weet je hoe je jouw ontruimingsmiddelen moet gebruiken?

• Is er iemand die op de hoogte is van afsluiters van gas, water en 
elektriciteit?

• Kan iemand de brandweer informeren over specifieke risico’s in het 
gebouw?

• Is er een verzamelplaats afgesproken?

• Levert de omgeving risico’s op voor de veiligheid in jouw gebouw?
Welke ontruimingstijden gelden er in jouw bedrijf?

• Hoe zijn de bhv-taken bij een ontruiming verdeeld?

Hoe is jouw bedrijf voorbereid op een ontruiming?



De bhv-taak bij een ontruiming

Noodzaak om te ontruimen

Selecteer een
paragraaf

naar keuzeTaken tijdens een ontruiming

Opvang van de hulpverleningsdiensten

Afronding van de ontruiming



Noodzaak om te ontruimen

Redenen om te ontruimen

• Brand, wateroverlast, ongeval gevaarlijke stoffen, bommelding, gaswolk

Doel ontruiming

• Alle aanwezigen op effectieve en efficiënte manier veilig het gebouw uit

• Wees alert op verandering rookverspreiding en branduitbreiding en 
bijbehorende risico’s (vlammen of rook niet groter dan in afbeeldingen)



Inzetmogelijkheden bhv afhankelijk van









Bhv-taken ontruiming



Aandachtspunten bij het controleren van de ruimtes

• Controleer in alle ruimtes of iedereen weg is

• Ga de ruimte in en kijk op ooghoogte 

• Controleer of werkplekken volgens de procedures zijn achtergelaten

• Zet apparatuur uit, sluit ramen en deuren, en doe indien mogelijk het 
licht uit

• Geef zo nodig na controle op de deur aan dat de ruimte is gecontroleerd

• Als mensen niet reageren op het ontruimingssignaal moet je dit gedrag 
doorbreken in het belang hun eigen veiligheid

• Geef na controle van de ruimtes door dat controle klaar is en wacht zo 
nodig op nadere instructies





Aandachtspunten op de verzamelplaats

• Registreer de medewerkers en bezoekers

• Informeer of iemand weet waar ontbrekende personen zijn

• Houd medewerkers op de verzamelplaats tot nadere instructies 
van de bhv en/of de brandweer

• Begeleid medewerkers bij gevaar of slecht weer naar een 
andere plek





Bhv als gids

• Wacht de hulpverleningsdienst op bij 
de toegangsweg van het bedrijf

• Treed bij complexe 
gebouwen/terreinen op als gids voor 
de hulpverleningsdienst



Informatieoverdracht

• Is iedereen het gebouw uit? Zo ja, waar zijn ze opgevangen?
Zo nee, hoeveel mensen zijn er in gevaar?

• Is bekend waar ze zijn?
• Zijn er slachtoffer? Zo ja, hoeveel en waar zijn ze?

• Waar is het incident? 
• Hoe kan de hulpverleningsdienst er komen?
• Is er een plattegrond van het gebouw?
• Zijn er gevaren waardoor de hulpverlening belemmerd of lastig kan worden? 
• Is er een bedrijfsdeskundige aanwezig of onderweg? 
• Is de verzamelplaats ook veilig als de situatie verslechtert? 

• Zijn er gevaren in de omgeving waardoor de hulpverlening belemmerd wordt of 
lastig kan worden?

• Zo ja, welke?

• Wie heeft het incident gemeld en is die persoon beschikbaar?
• Wat is er gebeurd en waar?
• Is er actie ondernomen? Wat is er al gedaan door de bhv?



• Weten jouw collega’s waar ze naar toe moeten als het ontruimingssignaal 
afgaat?

• Zijn de vluchtroutes en nooduitgangen in jouw bedrijf vrij?

• Zijn er afspraken met buurbedrijven over hulp en/of opvang bij een 
incident?

• Zijn er afspraken over de coördinatie van een bhv-inzet?

• Hoe wordt er tijdens een bhv-inzet gecommuniceerd en met wie?

• Is er in jouw bedrijf ooit een ontruiming geweest?

Hoe is een ontruiming in jouw bedrijf geregeld?


