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Waarom, waarom nu?
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Verworven kennis
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Enkele feiten
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 Het aantal ouderen stijgt van 2,4 miljoen (2014) naar  

4,2 miljoen (2030)

 Het aantal ouderen in een verpleeg- of 

verzorgingstehuis zal niet toenemen, van 113.000 

(2016) naar 112.000 (2030)

 Ouderen komen 2,7 keer zo vaak om bij brand dan 

niet-ouderen

 Verwachting: stijging dodelijke slachtoffers in 2030 met 

62% 



Waarom zijn ouderen vaker het 

slachtoffer van brand?
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 De combinatie van fysieke beperkingen, mentale 

beperkingen en ziekten

 Sociale factoren als alleen wonen, sociale isolatie en 

verzamelwoede 

 Verouderde woningen met vaak verouderde 

elektriciteit en niet ingericht op vluchten door 

verminderd zelfredzamen

 Veranderde woonvorm: complexen met uitsluitend 

senioren, zonder toezicht, voorzieningen of BHV



Waarom zijn ouderen vaker het 

slachtoffer van brand?
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Nummer Brandveroorzakende 

materialen

Meest voorkomende brandveroorzakende 

situatie of gedrag

1. Rookwaren > Onachtzaam weggegooide rookwaren

> Onachtzaam roken

> In slaap vallen tijdens roken

2. Elektrische kacheltjes > Brandbare spullen te dicht bij de hittebron 

plaatsen

> Kleding te dicht bij de hittebron plaatsen

3 Elektrische apparatuur > Verkeerd gebruik van elektrische dekens

4. Kooktoestellen > Onachtzaam koken

> Kleding te dicht bij de hittebron plaatsen



Constateringen
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 Brand ontstaat bij ouderen vaak dicht bij het lichaam

 Bij brand dient snel gehandeld te worden

 Bouwregelgeving vs praktijk



Houden branden zich 

wel aan de 

uitgangspunten?
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Regelgeving en praktijk

1. Waar gaat regelgeving vanuit?

2. Wat zien we in praktijk?
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Uitgangspunten regelgeving (globaal):

Brandveiligheid = vluchtveiligheid

Zelfstandig wonen = zelfredzaam

30 meter door rook vluchten

Brand ontstaat in woning

Rook blijft in woning
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127 branden
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Brandweer redt slechthorende 

vrouw uit woning in Dordrecht 

Verzorgingstehuis Weidum 

ontruimd om rook  

Plantenbak in brand bij 

seniorenwoning in Breda 



Waarvan 77 in seniorencomplex
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anders

senioren-
complexen
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fataal
12

gewonden + 
evacuatie

9

gewonden 
zonder 

evacuatie
13

evacuatie 
zonder 

gewonden
18

geen 
gewonden, 

geen 
evacuatie
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Constateringen

 Brand ontstaat niet altijd in de woning (16/74)

 Bewoners zijn niet altijd zelfredzaam (25/28)

 Rook blijft niet altijd in woning (22/37)

 Overige bewoners kunnen zichzelf niet altijd in 

veiligheid brengen (14/26)
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Brand ontstaat in woning?
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Brand in 
woning

58

Brand niet in 
woning
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Bewoners appartement zijn 

zelfredzaam?
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Bewoner(s) 
zelfredzaam

3

Bewoner(s) 
niet 

zelfredzaam
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Bewoners brandadres binnen 30 

minuten in veiligheid (zelfstandig)
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Ja; 3

Nee; 29



Bewoners complex zijn zelfredzaam?
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4

Bewoners 
complex niet 
zelfredzaam
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Overige bewoners complex <30min in 

veiligheid
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Ja
12Nee
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Brand blijft 30 min. binnen 

appartement?
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31

7

nee

ja



Rook 30 min. binnen appartement?
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Ja; 15

Nee; 22



Conclusie

 Zelfstandig wonen ≠ zelfredzaam

 Mobiliteit, waarnemen, adequaat handelen

 Woning ≠ ‘veilige haven’

 Brandwerend ≠ rookwerend

 Uitgangspunten regelgeving kloppen vaak niet!
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En nu...?
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Reactie minister Blok (Wonen en 

Rijksdienst)

 Verantwoordelijkheid ligt primair bij eigenaren 

 Voor nieuwbouw al strengere eisen

 Gemeenten kunnen extra eisen stellen (maatwerk)

 Bewustwording (Brandveilig Leven)
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Stellingen

Brandveiligheid bij ouderen is een 

minor issue
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Stellingen

Brandveiligheid is een eigen 

verantwoordelijkheid van de zelfstandig 

wonende oudere
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Stellingen

De brandweer doet al genoeg aan de 

brandveiligheid voor ouderen
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Stellingen

Minder brandoefeningen, meer 

ontruimingsoefeningen
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Stellingen

Rookmelders zijn geen oplossing
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www.ifv.nl/kennisplein

charlotte.vanruijven@ifv.nl

clemon.tonnaer@ifv.nl
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