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Branddriehoek

Nodig

• Brandbare stof

• Zuurstof

• Ontstekingstemperatuur



Brand

• Mengverhouding: brandbare stof  en 

zuurstof: 4e factor

(brand vierhoek)

• Katalysator: 5e factor

(brand vijfhoek)



Risico’s bij brand 

• Rook

• Paniek, elkaar vertrappen

• Hitte en verbranding

• Giftige / bijtende dampen 

• Stikken: door O2 gebrek

• Verpletterd worden/bekneld raken door vallende 

voorwerpen

• Gevolgen: letsel, materiaal, milieu, continuïteit



Brand blussen

• Blussen: haal een van 

de factoren weg uit de 

branddriehoek

– brandbare stof

– zuurstof

– ontstekings-

temperatuur

of negatieve katalysator 

(poeder)













Maatgevende factoren 

brandveiligheid

Voorkomen van:

• letsel bij aanwezige personen

• (majeure) schade

• ernstige verstoring van de continuïteit van 

de bedrijfsvoering 



Incident

Preventieve 

maatregelen(barrières)

Correctieve (repressieve) maatregelen

Maatregelen ter voorkoming van incidenten Maatregelen om gevolgen te beperken

Vlinderdasmodel (bow tie model)

Loss of Containment LOC’s

Lines of Defences (LOD’s) / barrières
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Lichamelijke 

gezondheid

Geestelijke 

gezondheid

Brand

Gebeurtenis/

Oorzaak
Barrière Barrière

Effect bij falen

Bedreiging

Menselijk 

handelen

Techniek

Organisatie

Pro-actie

Preventie

Preparatie

Repressie

Nazorg

Pro-actie

Preventie

Preparatie

Repressie

Nazorg



T  O  G

• Techniek

• Organisatie/cultuur

• Gedrag



Reason barrière model

Organisatie 

Techniek

Gedragsmaatregelen

Veiligheidsbarrières moeten 

ongevallen voorkomen 



Reason barrière model

Organisatie 

Techniek

Gedragsmaatregelen

Veiligheidsbarrières zijn niet perfect,

vertonen gaten



Reason barrière model

Organisatie 

Ongeval/brand

Techniek

Gedragsmaatregelen

Gaten lijnen op, 

veiligheidsbarrières falen



T  O  G

• Techniek

• Organisatie/cultuur

• Gedrag



Technische/bouwkundige factoren

• Ontwerp van het laboratorium: materiaalkeuze, 

grootte, brandcompartimentering; gebruik van 

brandwerende materialen (prev)

• Zelfsluitende deuren; brandkleppen in de 

ventilatiekanalen (prev)

• Afsluiters voor bedrijfsstoffen (prev)

• Ventilatieregeling bij brandmelding (repr)

• Aanwezigheid van veiligheidskasten (prev)

• Detectie-apparatuur: rookmelders (repr)

• Brandblusapparatuur (repr)

• Nooduitgangen, vluchtwegen + bewijzering (repr)



• Brandcompartimenten

• Rookcompartimenten; loopafstand is 

beperkt; gemiddeld 30 m haalbaar = 30 

seconden. Daarna sterke beschadiging van 

de longen. Ook zicht is snel beperkt door de 

rook.

• Veilig vluchten (kiezen uit min 2 richtingen)

• Trappenhuizen extra beveiligen.

• elektrische voorzieningen

• ventilatiesystemen



Elektrische veiligheidsvoorzieningen

• ontruimingsalarminstallatie

• vluchtwegbewijzering

• noodverlichting

• kleefmagneten

• deurontgrendelingssystemen

• automatische deuren



BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

• Ventilatie (bij brand en in trappenhuizen)

• Afsluiters bedrijfsstoffen (gassen/elektr.)

• Plens- en oogdouches

• Liften automatisch in nulstand gestuurd

• Instructiebordjes



BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

• noodverlichting

• brandmelders plus meldpaneel

• akoestisch alarm/omroepinstallatie

• brandslanghaspels

• droge stijgleiding/

hydranten

• sprinklersystemen

• handbrandblussers



T  O  G

• Techniek

• Organisatie/cultuur

• Gedrag



Organisatorische factoren
• Risico-inventarisatie; uitvoeren van plan van aanpak met 

risicoreducerende maatregelen (prev)

• Kwaliteitssysteem (prev)

• Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

leidinggevenden en leiding-ontvangenden (prev)

• Bedrijfsnormen/richtlijnen en procedures (SOP’s): 

inkoopbeleid, gebruik van brandgevaarlijke materialen en 

ontvlambare oplosmiddelen; vuurbelasting in de ruimtes; 

tijdige afvoer van materialen (prev)

• Indeling van de werkzaamheden (prev)

• ATEX (prev); aanwezigheid van ontstekingsbronnen; 

werken met open vuur, elektrische apparatuur, periodieke 

controles van elektrische apparatuur (NEN3140) (prev)



Organisatorische factoren

• Programma voor orde en netheid; lean en mean (prev)

• Toezicht (prev)

• Periodieke controle van de veiligheidsvoorzieningen

(prev)

• Bedrijfsnoodplan; Bedrijfshulpverleningsorganisatie

(repr); afspraken met externe hulpdiensten (repr)

• Regelmatige oefeningen (repr)

• Opleiding van èn instructies aan werknemers (prev en 

repr)

• Inwerken van nieuwe medewerkers (prev en repr)

• Preventieve taken toewijzen (prev)



Bedrijfshulpverlening

– brandbestrijding

– ontruiming

– levensreddend handelen

– communicatie



Inhoud BHV-plan

• Overzicht van gevaarsituaties

• Overzicht van aanwezige BHV-ers

• Beschrijving van de taken van BHV-ers

• Diverse afspraken

• Intern- en extern alarmeringschema

• Maatregelen die zijn getroffen ter bestrijding van gevaren

• Overzicht externe hulpverleningsorganisaties 



Blussen

• Binnen 3-4 minuten hulpverlenend 

optreden

• Verkenning van de plaats v/h incident

• Voorkomen van uitbreiding van het 

incident

• Beperkt bestrijden van brandhaarden

• Afspreken: blussen of ontruimen?





Bedrijfsnoodplan of 

bedrijfshulpverleningsplan

• Hoe dunner hoe beter

• Pragmatisch 



Ontruimen

• Kennis van het noodplan

• Binnen 3-4 minuten hulpverlenend optreden

• Verkenning van de plaats v/h incident

• Het ontruimen van bedreigde delen van het 

gebouw

• Weten waar de verzamelplaats is

• Informant van de brandweer in het gebouw



T  O  G

• Techniek

• Organisatie/cultuur

• Gedrag



Gedragsfactoren
preventief en repressief

• Competenties: kennis, vaardigheden en 

attitude 

• Kennis (vooropleiding en specifieke scholing)

• Vaardigheden

• Motivatie

• Gewoonten als haast, slordigheid, 

bedrijfsblindheid en sleur



Meest elementaire zaken

• Brand zo klein mogelijk houden: 

brandcompartimenten; blusen

• Rookverspreiding beperken: rookcompartimenten

• Veilige ontvluchting bieden: vluchtwegen en 

bewijzering

• Gebouw bij brand overeind houden (eisen aan 

constructie): constructies

• Maatregelen om brand en rook te voorkómen: 

materialen en procedures; blussen; organisatie

• Technische hulpmiddelen gebruiken: installaties

• Gebouw brandveilig gebruiken: gebouw



Veiligheidsvoorzieningen



Etikettering chemicaliën



Symbolen gevaarlijke stoffen

                     
Explosief                           Oxyderend                         Licht ontvlambaar          Zeer licht ontvlambaar    Giftig

                     
Zeer giftig                              Corrosief                                 Schadelijk                               Irriterend                         Milieugevaarlijk



Ventilatie: ruimtelijk en 

plaatselijk



ATEX zones: in het algemeen is de zoneklasse gelijk aan 
de klasse van de gevarenbron, dus:

- Continue gevarenbron: zoneklasse 0 en 20

- Primaire gevarenbron:  zoneklasse 1 en 21

- Secundaire gevarenbron: zoneklasse 2 en 22

Zone 0(damp)/ 
20 (stof)

Een gebied 
waarbinnen 
een ontplofbare 
atmosfeer 
gedurende 
langere periode 
aanwezig is. 

> 1000 uur / jaar

Zone 1 / 21

Een gebied 
waarbinnen de 
kans op de 
aanwezigheid 
van een 
ontplofbare 
atmosfeer bij 
normaal bedrijf 
groot is. 

10 uur – 1000 
uur / jaar

Zone 2 / 22
Een gebied 

waarbinnen de 

kans op de 

aanwezigheid van 

een ontplofbare 

atmosfeer bij 

normaal bedrijf 

gering is en slechts 

korte tijd. 

< 10 uur / jaar



Menging

100%100%

UELUEL

LELLEL

0 %0 %

Te arm mengselTe arm mengsel

Explosie gebiedExplosie gebied

Te rijk mengselTe rijk mengsel

Zorgen dat altijd ver beneden de 

10% van de LEL



< 50 kgR18kan bij gebruik een 

ontvlambaar/ontplofbaar 

dampluchtmengsel vormen

< 50 kgR17licht 

ontvlambaar F

spontaan ontvlambaar in lucht

< 50 kgR15licht 

ontvlambaar F

vormt licht ontvlambaar gas in 

contact met water

< 500 kg*brandbaarvloeistof> 100 0C   K4

< 500 kg*brandbaarvloeistof55 <  < 100 0C   K3

< 500 kg*R10ontvlambaarvloeistof21 <  <   55 0CK2

< 50 kgR11licht 

ontvlambaar F

vloeistof

vaste stoffen die na kort contact 

met een ontstekingsbron (o.b.) 

gemakkelijk kunnen ontbranden 

en na verwijdering van de o.b. 

blijven branden en gloeien.

0 <  <   21 0CK1

< 5 kgR12zeer licht 

ontvlambaar 

F+

vloeistof en gas<   0 0C  

(en kp < 35 0C)

K0

Geen 

zonering als 

(gesloten 

gebouwen)

R-zinAggr.toestandvlampunt



Als werk in de zuurkast plaatsvindt, dan 

kunstmatige plaatselijke ventilatie

• Er is “geen sprake van “goed uitgevoerde 

ventilatie, zou conform tabel 2 (blz. 34) 

van de NPR 7910 zone 0 verplicht zijn. Als 

ventilatie wel geborgd dan zone 1. Is in de 

praktijk echter niet zo.



Onderkastjes

Verstopte risicobronnen 



Gedrag


