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1. Huidige handelingsperspectief



► Verblijven, vluchten en overleven?

► Verschil doelgroepen

► Verschil condities

2. Preventief concept
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► Vluchten uitgangspunt

► Ander concepten/strategieën:

► Stay put (geen concept)

► Defend in place

► Stay in place 

► Gedrag en handelingsperspectief

► Behoefte

► Concept en realiteit

2. Preventief concept



3. Onderzoek
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Gang 1.5 m



Voorbeeld andere routes: via kieren van deur
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► Rookverspreiding (snelheid en omvang)

► Gesloten deuren

► Onderscheid in:

► Doelgroepen (veiligheidsniveau)

► Individueel en groepsrisico

► Objecten en brandgevaar in vluchtroute

► Gedrag (voor en tijdens) 

► Combinatie van risico’s 

► Combinatie van maatregelen (bron!)

4. Lessen uit onderzoek 



Consequenties vluchten

Directe bedreiging 

Potentiële bedreiging 

Geen bedreiging



Werkelijke situatie:

► Vluchten niet altijd mogelijk (persoon en plaats)

► Verschil in doelgroepen

► Voorzieningen bouwregelgeving

► Effectmaatregelen 

► Algemene doelgroep

► Nieuwbouw en bestaande bouw

► Noodzaak voor aanpassing handelingsperspectief

5. Waarom aanpassen?



► Basis nog steeds vluchten

► Aanvulling (ja, mits)

► Eerste concept

► Vragen vanuit gebruiker

► Aandachtspunten

► Benaderingswijze

6. Aangepast handelingsperspectief

Brand in 
woongebouw

Ga naar een 
plek waar je 

enige tijd veilig 
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voordeur

(ondanks rook) 
nog zichtbaar?

Nee



► Campagne elementen

► Paraplu voor:

► Bewustwording doelgroepen

► Vluchtplan/vluchtroutes

► Rookmelders en opvolging

► Belang van lege vluchtroutes

► Gedeelde veiligheid

6. Aangepast handelingsperspectief
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► Aanpassing en preventief concept

► Elementen - lessen uit onderzoek

► Noodzaak (uitgangspunt) - werkelijke situatie

► Basis blijft vluchten (ja, mits)

► Benaderingswijze en gedrag

► Aangepast handelingsperspectief is aanknopingspunt

Samenvatting
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