
‘Eigenlijk is het kinderlijk simpel:  
maak zaken écht inzichtelijk’
Brandveiligheid in zorginstellingen één van de aandachtspunten 
van Inspectie SZW

Jaarlijks vallen er in zorginstellingen doden of 
gewonden door brand. Oorzaken zijn te vinden in een 
slechte brandveiligheid van gebouwen, 
bedrijfshulpverlening die niet goed georganiseerd is of 
een verkeerde inschatting van de zelfredzaamheid van 
cliënten. Het is letterlijk van levensbelang dat 
afspraken rondom brandveiligheid binnen de zorg 
helder zijn en worden nagekomen, vindt de Inspectie 
SZW (voorheen Arbeidsinspectie). Daarom heeft zij 
voor de komende jaren tot 2015 het onderwerp 
brandveiligheid benoemd als een van haar belangrijkste 
aandachtspunten. In dit artikel: inspecteur Brigitte 
Mulder in gesprek met Nickolet Boer, 
veiligheidskundige bij zorginstelling Lentis. Over 
samenwerken en het belang van een goede 
brandveiligheid.

Dat brandveiligheid én bedrijfshulpverlening (BHV) beter 
kan in Nederlandse zorginstellingen, weet de Inspectie 
SZW al jaren. Het bleek bijvoorbeeld uit onderzoeken die 
zij deed in 2003 en 2007. In 2011 kregen die vervolg met 
het project ‘Brandveiligheid van zorginstellingen’, 
uitgevoerd door de  VROM-Inspectie, de Inspectie SZW, de 
Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg. Conclusies waren ondermeer; de 
bouwkundige brandveiligheid van veel zorginstellingen 
schiet tekort; de bedrijfshulpverlening is niet overal op 
orde. “Je kunt brandveiligheid niet los zien van het 
gebouw waarin je zorg verleent, en niet van 
bedrijfshulpverlening”, vertelt Brigitte. “Want: als je je 
bedrijfshulpverlening op orde hebt, maar je gebouw is 
niet brandveilig, waar begin je dan aan?”

Lentis
Zorginstelling Lentis in Zuidlaren, pakte dit probleem 
samen met de hulpverleningsdienst Drenthe aan. Met 
goed resultaat. Nickolet: “Samen hebben we antwoorden 
gezocht op de vraag: ‘Wat kunnen wij doen om de 
brandveiligheid in onze zorginstelling te vergroten?’ We 
concentreerden ons daarbij op bouwkundig, 
installatietechnisch én organisatorisch vlak.” Lentis stelde 
zichzelf vragen als ‘Wat voor mensen zitten er in onze 
gebouwen? Zijn ze zelfredzaam? Is de BHV-bezetting 
goed? Zijn alle installaties aanwezig en op orde, wat zegt 
het bouwbesluit?’ “Sec bekeken, leek alles op orde. De 

gebouwen voldoen aan het bouwbesluit, we hebben een 
brandmeldingsinstallaties in de gebouwen en in elk 
gebouw is een geoefende BHV-organisatie aanwezig. Maar 
kijk je verder, dan zie je dat er in sommige gevallen een 
schijnveiligheid  ontstaat”, aldus Nickolet.
 
Lentis deed nader onderzoek op de tweede verdieping van 
een van haar gebouwen. ‘Wat gebeurt er als we hier een 
brandje stichten’, vroegen de medewerkers van de 
hulpverleningsdienst Drenthe, de afdeling Vastgoed van 
Lentis en Nickolet zich af. Een stopwatchmeting toonde 
aan: na één minuut gaat de installatie aan, tussen minuut 
een en zes is de is de bedrijfshulpverlening in actie, na zes 
minuten komt de brandweer, deze heeft acht minuten 
nodig voordat ze operationeel is”, vult Nickolet aan. Dit 
betekent dat de brandweer pas in minuut zestien 
operationeel is. En de compartimentering in het gebouw 
is volgens het oude bouwbesluit twintig minuten 
brandwerend. Dat betekent dat we nog maar een paar 
minuten over hebben voordat de brandwerendheid van 
het compartiment het begeeft. Hoe kunnen we ervoor 
zorgen dat we meer tijd krijgen om zoveel mogelijk 
bewoners veilig uit het brandende gebouw te krijgen? 
Overdag maar ook ’s nachts?”

Het nader onderzoek dat Nickolet, vastgoed en de 
hulpdiensten uitvoerden, leidde tot een aantal ‘ingrepen’ 
en oplossingen. De compartimenten in het gebouw 
worden nu tot zestig minuten brandwerend gemaakt. 
“Daardoor krijgen we meer tijd om te ontruimen. Ook 
zijn de BHV’ers aanvullend getraind, BHV-ers en 



Deze flyer is een uitgave van:

Inspectie SZW

De Inspectie SZW maakt deel uit van het  
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vijfkeerblauw | sss-610985 

© Rijksoverheid | Juli 2012

medewerkers worden geoefend in de technische staat van 
het gebouw: waar zitten de compartimenten en hoe lang 
zijn deze brandwerend? Verder leren ze wat de werkwijze 
van de brandweer is en hoe zij moeten handelen. 

Kinderlijk simpel
Nickolet: “Eigenlijk is het kinderlijk simpel, om zo naar je 
brandveiligheid en je BHV te kijken. Wat je doet is zaken 
écht inzichtelijk maken. Dan kun je pas goed verbeteren 
en de betrokkenen opleiden. Ik ben erg blij dat we samen 
met vastgoed en de hulpdiensten deze aanpak gevolgd 
hebben. Het is de bedoeling deze aanpak breder toe te 
gaan passen binnen Lentis.”

Brigitte is zeer te spreken over de aanpak van Lentis. “Een 
mooi en goed voorbeeld voor andere zorginstellingen”, 
zegt ze. Veel dingen die wij als inspectie belangrijk 
vinden, en waar wij naar kijken, zitten in deze aanpak.” 
Tenslotte nog een aantal aandachtspunten van Brigitte: 
“Oefen met realistische situaties, met echte scenario’s. 
Oefen veel. Kijk goed naar het aantal BHV’ers: is dat 
voldoende in deze concrete situatie? Maak goede 
afspraken met de brandweer, zorg voor een warm contact. 
Zorg voor een degelijk en praktisch calamiteitenplan, en 
voor goede communicatie tussen alle betrokkenen. 
Alleen dan zorg je voor een betere brandveiligheid.” 
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