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Brand Meester!
En dan?



Een introductiefilmpje

Brand Zorgspectrum De Geinsche Hof - Drs GJ Waterink v3.mp4


Even voorstellen…

Anneliek van Maarseveen

Hogere Veiligheidskundige (RVK)

bij Carante Groep

Adviseer 12 aangesloten stichtingen in NL 

over veiligheid



Carante Groep, 
de kracht van samenwerken

Carante Groep is samenwerkingsverband 

12 zelfstandige organisaties in de care sector.

(19.000 medewerkers, 20.000 cliënten)

Zorg en dienstverlening aan mensen met lichamelijke 

en/of verstandelijke beperking, de psychiatrie, 

ouderenzorg, welzijn en jeugdhulpverlening, met 

andere woorden care-breed.



Veiligheid voor beginners
• Wetgeving

• Regelgeving

• Handhavende Instanties

• Instelling beleid

• Locatie beleid

• HKZ

• Je eigen normen en waarden

• …

Protocollen en afspraken



Veiligheid voor gevorderden

Vrijwel alle 

GROTE ONGELUKKEN

zijn begonnen met een 

kleine incident

(waar geen opvolging aan is gegeven…)

Ofwel: een klein incident is een waarschuwing!



Een voorbeeld

• Een dak wordt gedekt

• Een rookmelder gaat af

• Geen brand,

wat rookverspreiding in het luchtkanaal

• Waarschuwing: 

“Elke ochtend aanmelden! En geef door als je bij de            

luchtkanalen werkt, dan zetten we de ventilatie uit!”



Een gewone dag

• Maandagochtend in een verpleeghuis

• Iedereen start net op, 

‘hoofden’ zijn net binnen

• Een warme dag, 

personeel sluit alle ramen en gordijnen

• Ik zit al vroeg op kantoor en denk; 

“Lekker een dagje schrijven achter mijn bureau”…



Maandag 27 juni 2011

Geinsche Hof Nieuwegein



Wat gebeurt er?



• Renovatie en dakonderhoud

(met erkende bedrijven)

• Personeel sluit alle ramen

(ivm warme dag)

• Brand slaat in luchtkanalen

• Rook blaast alle kanalen in

• 7:55 uur eerste rookmelder

slaat aan

De feiten



• 7:57 uur directe doormelding

naar brandweer en personeel

• 7 (!) seconden; ALLE rookmelders slaan aan

• Totaalontruiming (138 cliënten)

• 8:43 uur Openstelling Calamiteitenhospitaal

• 8:55 uur ontruiming voltooid

(8:12 uur GRIP1, 8:40 uur GRIP2, 11:06 uur GRIP3)

De feiten
(vervolg)



De ontruiming







Wat doet dit met je 
organisatie?

…pers, pers, pers…

COPI-keet

 10 meter verderop op...



Wat gebeurt er die dag?

8:26 uur CoPI-bak arriveert: Wissel-overleggen (per 10 min)

Splitsing van activiteiten bij ons:

• Nu (wie,wat, waar, wanneer?)

• Zorgcontinuïteit korte termijn

(Huisvesting, bedden, voedsel komende dagen)

• Zorgcontinuïteit langere termijn

(Huisvesting, opbouw, nieuwe cliënten, verzekering, 

bedijfsvoering)



En de 500+ dagen erna…
• Openbaar Ministerie

• Gemeente Nieuwegein / Veiligheids Regio Utrecht

• Arbeids Inspectie

• IGZ (de Inspectie voor Gezondheidszorg)

• Onderzoeksraad voor Veiligheid

• Media (Info aanvragen, Wob  Hoor, Wederhoor)

• Verzekering

En, o ja…

Wij zelf willen ook nog wat leren!



Conclusies en aanbevelingen

COT rapport (deel)
1) Continueer activiteiten rond visievorming en 

veiligheidsmaatregelen. 

2) Voeg de inschatting of tijdens werkzaamheden het 

specifieke gebouwdeel kan/ mag worden gebruikt toe aan 

de risicoanalyse bij bouwprojecten.

3) Zorg dat relevante kennis over incidenten/ risico's tijdens 

renovatie en bouw bekend zijn / worden bij de 

sleutelfunctionarissen in de calamiteitenbestrijding. Borg 

het leren van incidenten. 



Aanbevelingen OvV rapport 

‘Brand in Rivierduinen’
• Weet: zelf primair verantwoordelijk

• Maak goede analyse van risico’s  scenario’s, 

zelfredzaamheid cliënten!

• Integrale benadering

(samenhang van verschillende maatregelen)

• Kies eerst voor harde maatregelen (B.I.), daarna pas 

organisatorisch (O.), zeker bij nieuwbouw!

• Deel je geleerde lessen met elkaar



Van regelgericht…
…naar risico gericht

Veiligheid cliënt en medewerker staat voorop

Het beperken van risico’s staat centraal

Sturen op eigen regie bij incidenten

Koppeling zelfredzaamheid cliënt en gebouw

(Brand)Veiligheid integraal onderdeel 

kwaliteitsmanagement

“Reële Veiligheid”, is het nieuwe woord



Risico management
Bij élk risico neem je een beslissing



Voorbeeld:
Koppeling cliënt-gebouw




