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1. Samenvatting
Het VIPA-project heeft als doel om tot een beoordelingskader te komen voor de inzet van alternatieve brandveiligheidsmaatregelen.
Via deze behoefteanalyse werd er duidelijk in kaart gebracht op welke maatregelen of technologieën de verschillende stakeholders
het meest willen inzetten inzake brandveiligheid, los van de bestaande regelgeving. De resultaten hiervan werden bekomen door een
aantal interactieve workshops en werden gevalideerd via een online survey. De scores van de verschillende use cases werden
gepresenteerd aan de hand van onderstaand framework, met een indeling volgens type bewoner en type gebouw.

Use Case Framework
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Een 2de score-categorie werd tijdens de workshops gebruikt om maatregelen te scoren waar men graag meer zou op inzetten, maar
waar er twijfels zijn over de technische haalbaarheid en betaalbaarheid van de use case. Als synthese van de workshops werden beide
score categorieën op een matrix gemapped. Deze matrix laat toe om duidelijk in kaart te brengen wat er “op de radar staat” van de
verschillende stakeholders. Het toont de technologieën en maatregelen waar ze vandaag al in geloven (x-as), en die waar ze graag
meer zouden op inzetten maar dit vandaag om verschillende redenen (praktisch/technisch/financieel) nog niet kunnen doen (y-as).
Ook kan er zo worden in kaart gebracht op welke use cases, technieken of preventiemaatregelen er verder onderzoek kan gedaan
worden, betaalbare/praktische oplossingen gewenst zijn, of meer moet worden op ingezet.

Use Case Matrix

6

Daarnaast werd er in de voorbereidingsfase van deze analyse een 1ste versie uitgewerkt voor een beoordelingskader voor
brandveiligheid in de zorgsector. Dit werd onder de vorm van een maatregelboom opgesteld, die de verschillende stakeholders
(ontwerpers, uitbaters van zorgcentra, brandweer, etc.) een eerste indicatie zou kunnen geven van waarop kan ingezet worden inzake
brandveiligheid. Het framework bestaat uit 3 lagen: de randvoorwaarden, combinaties van maatregelen en de impact op de bestaande
regelgeving. Deze maatregelboom werd vervolgens aangepast aan de hand van de resultaten van de workshops. In de 2de versie wordt
voor elke type bewoner en type gebouw weergegeven op welke combinatie van maatregelen de verschillende stakeholders het meest
op zouden willen inzetten.

Maatregelboom (1ste versie)

Maatregelboom (2de versie)

Tenslotte geven deze behoefteanalyse en eerste maatregelbomen reeds een goede aanzet voor het beoogde beoordelingskader voor
brandveiligheid die het VIPA zou willen uitwerken. Echter, vooraleer men tot een finale maatregelboom kan komen die als volwaardig
beoordelingskader kan fungeren, dient men in een volgende stap eerst na te gaan of de voorgestelde combinaties van technologieën
en maatregelen zullen volstaan inzake brandveiligheid. De conclusies uit dit verder onderzoek kunnen dan samen met de bevindingen
uit deze behoefteanalyse gebruikt worden om het finale beoordelingskader op te stellen.
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2. Objectieven en werkingskader
2.1. Achtergrond van het project
Het project “Beoordelingskader voor brandveiligheid in de zorgsector” heeft tot doel om een aangepast kader te laten ontwikkelen
voor de beoordeling van de inzet van alternatieve technologieën bij de realisatie van brandveiligheid voor specifieke
gebruikersgroepen in de zorg. Het project werd ingediend door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden
Aangelegenheden (VIPA) en kadert binnen het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het Departement Economie,
Wetenschap en Innovatie (EWI).
Dit project geeft invulling aan de doelstelling van het VIPA om te voorzien in kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare infrastructuur
voor de zorg- en dienstverlening. Op vlak van infrastructuur ziet men dat alternatieve technologieën een steeds belangrijkere rol
beginnen in te nemen. Op termijn zou de regelgeving zodanig aangepast moeten worden dat deze alternatieven voor brandbeveiliging
ruim toepasbaar zijn voor alle zorggebouwen zonder voorafgaande afwijkingsprocedure. Het uitwerken van een beoordelingskader
moet de basis vormen voor integratie van de alternatieve maatregelen in de toekomstige regelgeving.
Door de huidige belemmeringen weg te werken zouden in nieuwe gebouwen de alternatieve brandveiligheidsmaatregelen vlotter en
meer doelmatig ingezet kunnen worden. Dit moet zich vertalen in een gunstig effect op het bouwproces – zowel in kostprijs als in tijd
‐ omdat de aanwezige technische uitrustingen geoptimaliseerd kunnen worden. Producenten, ontwerpers, bouwheren en uitvoerders
zouden binnen een duidelijk kader de mogelijke opties kunnen aftoetsen en van bij de start van het bouwproces kan men rekening
houden met de consequenties van de gemaakte keuzes. Bovendien zouden de meer algemene toepassingsmogelijkheden van de
beschikbare alternatieven een positieve stimulans kunnen betekenen voor de verdere technologische ontwikkeling ervan.

2.2. Objectieven van het project
Het VIPA-project heeft als doel om tot een beoordelingskader te komen voor de inzet van alternatieve brandveiligheidsmaatregelen,
om tot zo’n beoordelingskader te kunnen komen, zal er in deze analyse een boomstructuur/decision tree uitgewerkt worden, steunend
op de reeds beschikbare informatie en expertise (zie bv. de studie “brandveiligheid in ouderenvoorzieningen: onderzoek naar de
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doelmatigheid van alternatieve brandveiligheids‐maatregelen in nieuwe zorgconcepten” van het brandlaboratorium WFRGENT en de
Universiteit Gent, in opdracht van VIPA1) en de verzamelde input gedurende de workshops.
De workshops zijn cruciaal in deze behoefteanalyse, met als doel het in kaart brengen van de noden van de sector inzake
brandveiligheid, en dit vanuit het perspectief van de verschillende stakeholders.
Tenslotte zullen de conclusies van de behoefteanalyse toelaten om te identificeren waar er bijkomend onderzoek en verdere analyse
nodig is, bv. voor maatregelen of (combinaties van) technologieën waar er veel interesse vanuit de sector voor is, maar waar er nog te
weinig kennis voorhanden is.

2.3. Werkingskader project
Tijdens de voorbereidende sessies werd er een initiële aanzet voor het beoordelingskader opgesteld samen met de opdrachtgever. Na
de voorbereidingsfase werden de noden voor brandveiligheid (los van de bestaande regelgeving) in kaart gebracht. Dit gebeurde via
een aantal workshops, met een zo breed mogelijk waaier aan stakeholders uit de sector: gebruikers, uitbaters, bouwheren,
ontwerpers, studiebureaus en uitvoerders van zorgvoorzieningen, alsook personeel, brandweer, onderzoeksinstellingen, de
zorgkoepels, VIPA en andere betrokken agentschappen, de zorgkoepels, etc. Het betrekken van de verschillende stakeholders
garandeert dat er een brede kijk wordt aangehouden voor het opstellen van het beoordelingskader (bv. niet enkel vanuit het
perspectief van de brandweer). Na deze fase werden de resultaten uit de verschillende workshops gesynthetiseerd, en gepresenteerd
aan de opdrachtgevers.

1

https://www.departementwvg.be/vipa/brandveiligheid/onderzoek-brandveiligheid-ouderenvoorzieningen
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3. Project Voorbereidingsfase
De voorbereidingsfase werd onder meer gebruikt voor kennisopbouw en het definiëren van de scope, ook werden hierin de workshops
voorbereid, en werd er een eerste versie opgesteld van het beoordelingskader.
3.1. Scope
Als eerste stap in de voorbereiding werd de scope van het project besproken en vastgelegd, om zo de krijtlijnen van de workshops te
bepalen. Finaal werd het volgende weerhouden (in latere fasen van het project werd dit op bepaalde punten nog bijgesteld):
 Type gebouwen:
o Woon- en zorginstellingen, assistentiewoningen, ouderenvoorzieningen, open/gesloten jeugdinstellingen, instellingen voor
gehandicaptenzorg, crèches, …
o Ziekenhuizen (en psychiatrische instellingen als onderdeel hiervan) worden buiten beschouwing gelaten, gezien hun
specifieke context
o Binnen het type gebouwen dient ook de link met typologieën gemaakt worden (open versus gesloten)
o Focus op nieuwbouw gebouwen, maar ook renovaties kunnen impliciet meegenomen worden in de scope, met kleine
afwijkingen tegenover nieuwbouw regels (bv. behoud van volle houten deuren in oude gebouwen)
 Type bewoners:
o Gebruikers kunnen zowel zelfredzaam als niet-zelfredzaam zijn
o Ook belangrijk i.v.m. de bewoners: mentale en fysieke conditie, dag- of nachtbezetting, aantal personeelsleden, etc.
 Technologieën voor brandveiligheid:
o Actieve brandbeveiligingssystemen:
 Bv. automatische blusinstallaties (standaard sprinklers, watermistsystemen, chemische blusmiddelen), detectiesystemen
(optisch, thermisch en opto-thermisch rookdetectors + manuele brandmelders), rook‐ en warmte afvoersystemen (RWAventilatoren en kanalen, natuurlijke of mechanische luchttoevoeropeningen, rook- en vuurgordijnen, rookdempers in
ventilatiekanalen), etc.
 Gericht op integratie door middel van IT van de verschillende onderdelen tot een centraal bestuurbaar geheel
o Passieve elementen
 Noodverlichting, rookwerende en/of brandwerende elementen zoals deuren, rookgordijnen, etc.
 Vermijden van het ontstaan, ontwikkeling en verspreiding van rook en brand
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 Aandacht voor integratie van de oplossingen met het gebouw
Andere maatregelen inzake brandveiligheid:
o Compartimentering, evacuatiewegen, personeelsbezetting, evacuatiestrategieën, etc.
Functionele en niet functionele vereisten:
o Temperatuur, zichtbaarheid, toxiciteit, kost, minuten tijdswinst, gewenste veiligheidsniveau, etc.
Brand scenario's:
o Brandhaard in gemeenschappelijke en/of private ruimtes
Stakeholders:
o Gebruikers, beheerders, opdrachtgevers, ontwerpers, studiebureaus en opdrachtnemers van zorgvoorzieningen
o Personeel, brandweer, onderzoeksinstellingen, de zorgkoepels, VIPA en andere betrokken agentschappen

3.2. Workshop voorbereiding
Na de voorbereidingsfase werden er enkele workshops georganiseerd met stakeholders uit de sector, deze workshops hadden als doel
het opstellen en prioriteren van hun noden voor brandveiligheid in de zorgsector, en dit dus los van de bestaande regelgeving.
Als uitgangspunt voor het opstellen van deze noden werd uitgegaan van een gewenst veiligheidsniveau: een voldoende graad van
bescherming wordt bekomen indien een veilige evacuatie naar een veilige plaats kan gerealiseerd worden (merk op, dit sluit een
defend in place strategy niet uit). Veilige evacuatie wordt enkel bekomen indien de voor vluchten beschikbare tijd (ASET: Available
Safe Egress Time) groter is dan de voor vluchten benodigde tijd (RSET: Required Safe Egress Time), en dit geldt zowel voor bewoners
als personeel.
Parameters die meespelen in het bepalen van deze noden zijn o.a.:
o Brandhaard gerelateerd, bv. temperatuur, brandweerstand, rookontwikkeling en -verspreiding, rookvrije hoogte, toxiciteit, …
o Evacuatie gerelateerd, bv. evacuatie-manier (horizontaal of verticaal, onder of door een rooklaag) evacuatiestrategie
(onmiddellijk, progressief, defend-in-place), doorstroom capaciteit, zichtbaarheid, …
o Bewoners gerelateerd: vluchtvaardigheid, aantal personeelsleden ter beschikking, blootstellingsduur (kortstondig of
langdurig), paniek (irrationeel gedrag), loopsnelheid, uitgangkeuze, ...
o Technologie gerelateerd: activatie tijd, kost, gebruiksvriendelijkheid, impact op architectuur, …
Tijdens de workshops werden de noden opgelijst via een gemodereerde workshop, deze werden vervolgens uitgeschreven in use cases.
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3.3. Beoordelingskader: eerste versie
Tijdens de voorbereidingsfase werd er door Addestino een eerste versie opgesteld van een beoordelingskader, dit had louter als doel
om de discussie hierover te faciliteren, en om een eerste aanzet te geven van hoe zo’n beoordelingskader er zou kunnen uitzien. Dit
moet enkel gezien worden als een werkdocument, zonder definitieve beslissingen of implicaties.
Het uitganspunt van dit beoordelingskader was het volgende: wat zijn de noodzakelijk maatregelen (of combinaties van maatregelen)
voor een veilige evacuatie. Het framework is opgesteld als een soort maatregelboom, die de verschillende stakeholders (ontwerpers,
uitbaters van zorgcentra, brandweer, etc.) een eerste indicatie zou kunnen geven van waarop kan ingezet worden inzake
brandveiligheid. Zo zou men – afhankelijk van de randvoorwaarden – telkens kunnen kiezen uit een aantal combinatie sets van
technologieën/maatregelen waarop men wil inzetten. Het framework bestaat uit 3 lagen: de randvoorwaarden, combinaties van
maatregelen (dit omvat zowel preventiemaatregelen, technologieën als operationele procedures zoals aanwezigheid van het
personeel) en de impact op de bestaande regelgeving.
De combinaties van maatregelen die in de eerste versie van de maatregelboom zijn opgenomen zijn vrij gebaseerd op de
maatregelen/technologieën die aan bod komen in de WFRGENT/UGENT studie (waarin uitgegaan wordt van een brandhaard in de
gemeenschappelijke ruimte). Deze werden aangevuld met enkele illustratieve combinaties. De opzet van het kader is zo dat het
gemakkelijk uitbreidbaar is met nieuwe combinaties van technologieën, binnen de gedefinieerde randvoorwaarden.
In de laatste laag wordt de impact op de bestaande regelgeving getoond. Het idee hierachter is dat – aangezien de huidige regelgeving
vooral op passieve maatregelen is gefocust – de bestaande regelgeving eventueel versoepeld zou kunnen worden indien alternatieve
technologieën worden ingezet. De inspiratie hiervoor werd gehaald uit de brandveiligheid voorschriften van enkele landen die al
rekening houden met de inzet van alternatieve/actieve technologieën:
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Uittreksel brandveiligheid voorschriften uit Schotland

Uittreksel brandveiligheid voorschriften uit Zweden

Op basis hiervan werd een eerste versie van een beoordelingskader/-boom opgesteld (merk op: dit moet enkel gezien worden als een
werkdocument, zonder definitieve beslissingen of implicaties):
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Randvoorwaarden:
• Typologie gebouw, type bewoners, beschikbaarheid personeel, evacuatiestrategie, …

Combinaties van technologieën:
• Noodzakelijk voor een veilige evacuatie
• Via workshops vereisten hiervoor bepalen
• Via markconsultatie: mate waarin technologieën een
antwoord bieden op deze vereisten






Impact op regelgeving:
• Optioneel: flexibele regelgeving i.f.v. toegepaste technologieën
• bv. grotere deelcompartimenten, of langere vluchtwegen

ste

1 voorstel, bedoeling is om dit verder uit te werken gedurende loop van het project
Boomstructuur laat toe om te verifiëren of de gekozen set van technologieën voldoet aan de randvoorwaarden
Bedoeling is dat dit als tool kan gaan dienen voor opdrachtgevers, ontwerpers, brandweer, …
Voor combinatie sets waar de behoefteanalyse geen voldoende duidelijkheid geeft over het al dan niet voldoen aan de eisen,
kan er verder onderzoek noodzakelijk zijn
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Maatregelboom (1ste versie) voor brandveiligheid in de zorgsector
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4. Opstellen van de Use Cases
4.1. Use cases workshops
Eind april werden er twee workshops georganiseerd voor het opstellen van use cases omtrent brandveiligheid in de zorgsector, de
workshops waren opgesplitst volgens type bewoner. De eerste workshop (23/04) focuste op ouderen en personen met een mentale
of fysieke beperking, de tweede workshop (26/04) op jongerenwelzijn, kinderopvang en centra voor geestelijke gezondheidszorg
(CGG). Op beide workshops waren er een 20-tal stakeholders aanwezig, met telkens een goede mix van functies.
De twee workshops hadden als doel het opstellen van de noden voor brandveiligheid. Het uitgangspunt hiervoor was: “wat is er
noodzakelijk voor een veilige evacuatie in geval van een brandhaard”. Dit werd dus gedaan aan de hand van use cases, deze worden
typisch uitgeschreven onder de vorm “als (rol) kan ik (nood) zodat (doel)”. Belangrijk in deze fase is dat men focust op de nood, en nog
geen rekening houdt met de eventuele oplossing hiervoor.
Om het opstellen van de use cases te faciliteren werd er tijdens de workshop eerst een framework opgesteld die rekening houdt met
de randvoorwaarden, de twee belangrijkste categorieën hier zijn type bewoner en grootte van het gebouw. Zo werd het onderstaande
framework bekomen, met 7 bewoner types: baby’s, kleuters & kinderen, adolescenten (gesloten, halfopen en open instelling),
volwassenen, ouderen, personen met een mentale beperking, en personen met een fysieke beperking. Voor het type gebouw zijn er
3 categorieën: klein (ongeveer 15 personen), middelgroot (ongeveer 30 personen) en groot (ongeveer 90 personen). Zo worden er in
totaal 27 aparte segmenten bekomen, binnen die segmenten kunnen er nog verdere variaties voorkomen, zoals enkel dagbezetting of
dag- en nachtbezetting, en renovatie of nieuwbouw.

16

Framework voor het opstellen van use cases
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4.2. Use cases lijst
Gedurende de twee workshops werd onderstaande lijst van use cases opgesteld, sommige use cases zijn voor een specifiek type
bewoner of segment, andere use cases komen voor elk segment voor (de rol is hier uit de use case weggelaten, om de oplijsting
beknopt te houden):
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Rook-/branddetectie: zodat er snel op een incident kan gereageerd worden
 Extra: eventueel gekoppeld aan brandcentrale (voor het verwittigen van de brandweer, bij niet zelfredzame personen)
 Extra: vandalen bestendig (bv. met niet-autonome detectoren) (specifiek voor de adolescenten segmenten)
Brandblussers, -dekens, etc.: zodat bij kleine incidenten de brand snel kan beheerst worden
Noodverlichting: zodat men de vluchtweg vindt in een noodsituatie
Brandveilige materialen en toestellen in de gemeenschappelijke ruimtes en gangen (bv. brandvertragende gordijnen,
zetelvoering, matrassen, etc.):
 Zodat de brandhaard traag ontwikkeld en er voldoende tijd is voor de uitgedachte evacuatiestrategie
 Zodat het risico op brandhaard/-stichting zo beperkt mogelijk blijft (specifiek voor de adolescenten segmenten)
Rookbeheersing in de gemeenschappelijke ruimtes en gangen: zodat de kamers zo rookvrij mogelijk kunnen blijven
Brandbeheersing in de gemeenschappelijke ruimtes en gangen: zodat de rook- en brand ontwikkeling beperkt blijft, en de
kamers zo rookvrij mogelijk kunnen blijven
Compartimentering kamer (bv. zelfsluitende, brand- en/of rookwerende kamerdeuren): zodat men tijdens een incident in een
rookvrije kamer kan blijven
Compartimentering functionele eenheid bv. in functie van de leefgroep (zelfsluitende deuren, rook-/brandwerend deuren en
wanden): zodat de brand beperkt blijft tot één zone, en er voldoende tijd is voor de evacuatie van andere zones
Horizontale evacuatiestrategie door voorzieningen op gelijkvloers, of mogelijkheid voorzien om eerst een horizontale evacuatie
te doen naar zone van relatieve veiligheid, daarna verticale evacuatie: zodat minder mobiele bewoners tijdig kunnen
geëvacueerd worden
Evacuatiestrategie die voldoende tijd toelaat om alle bewoners te evacueren (in functie van beschikbaarheid personeel,
afstanden, soort brandhaard, …), bv. met zone van relatieve veiligheid
Dubbele vluchtweg: zodat evacuatie quasi altijd kan lukken
Slim, centraal gestuurd ontgrendelsysteem voor de hoofddeur van de instelling: zodat de hoofddeur kan ontgrendeld worden in
gevel van een noodsituatie
 Specifiek voor gesloten en halfopen instellingen
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•

•
•
•

Slim toegangssysteem voor brandweer bij gesloten hoofddeur (bv. sleutelkluizen, inbelsysteem): zodat de brandweer geen tijd
verliest bij het binnenkomen van het gebouw
 Specifiek voor kinderopvang segmenten
Communicatie/IT-systeem voor actieve raadgeving: zodat de juiste acties kunnen ondernomen worden, in functie van de
geselecteerde evacuatiestrategie
Communicatie/IT-systeem voor brandweer bv. met informatie over aantal personen en locatie, welke deuren zijn open/gesloten,
etc.: zodat de brandweer optimaal kan handelen tijdens een evacuatie
Operationele processen/methodes: zodat de evacuatie zo vlot mogelijk kan verlopen
 bv. evacuatie hulpmiddelen (brandcards, bedden, …)
 bv. opleidingen en evacuatie oefeningen voor het personeel

4.3. Use cases workshops synthese
Tijdens beide workshops werd er ook voldoende tijd voorzien voor discussie tussen de verschillende stakeholders, om de huidige
pijnpunten in brandveiligheid regelgeving te identificeren, en om te kijken waar zij ruimte zien voor mogelijke verbeteringen. Deze
discussie werd samengevat in de volgende synthese:

1. Huidige regelgeving:
 Sterke focus op branddetectie:
o Snel ontdekken brandhaard, snel waarschuwen bewoners
o Brandblussers: veel kleine incidenten worden snel geblust door personeel
o Hangt wel sterk af van sector tot sector: bij jeugdopvang is het risico op brandhaarden veel groter en zal men bijgevolg
altijd een bluspoging doen, minder het geval bij kinderopvang
 Sterk inzetten op compartimentering en op RF-scheidingswanden
o Dit is vooral een theoretisch concept
o In de praktijk ziet men vaak een “gatenkaas” (bv. door leidingendoorvoeren, of kasten voor branddeuren)
 Ook sterk inzetten op redundantie van maatregelen
o Dubbele vluchtweg, dubbele traphal, aantal RF-deuren
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Momenteel is de regelgeving gericht op onmiddellijke evacuatie:
o Optimale toegang voor brandweer, wegwerken mogelijke obstructies (buiten & binnen gebouw), duidelijk aangeven
vluchtwegen (noodverlichting), ASET > RSET, …
Belangrijk hierbij is dat de huidige regelgeving is gebaseerd op praktijkervaring:
o Er is geen bestaande metriek om te beoordelen of nieuwe technieken aan eisen voldoen
o Dit maakt het dan ook moeilijk om nieuwe alternatieve technieken te beoordelen

2. Problemen met de huidige regelgeving:
 In de praktijk is het klassiek denkkader niet altijd realistisch voor zorgcentra
 Voor WZC: steeds ouder wordende populatie
o Aantal ouderen in WZC stijgt, typisch is de gemiddelde populatie ook een stuk ouder dan 20 jaar geleden, hierdoor zijn
de bewoners ook veel minder zelfredzaam
 Andere manier van samenwonen
o Er wordt veel meer ingezet op huiselijkheid: open gemeenschappelijke ruimtes, open gangen, kamers rechtstreeks op
open ruimtes, mix van functies in gemeenschappelijke ruimtes, vaak ook toestellen in open ruimtes of in open gangen
(bv. elektrische fiets, andere fitnesstoestellen, koffiezet, …)
o In het algemeen wordt er afgestapt van de lange gangen met kamers erop gekoppeld
 Verhouding personeel vs. bewoners gaat naar beneden, omdat de budgetten onder druk staan
 Door deze trends worden de klassieke brandveiligheidsvoorschriften in de praktijk minder effectief
o Bv. verhouding personeel vs. bewoners is vaak niet hoog genoeg om iedereen op tijd te evacueren
 Daarom gaat men gaan kijken naar andere strategieën (zoals Defend in Place) en technologieën
 Extra moeilijkheid voor centra voor kinder-/jeugdopvang en personen met een beperking:
o Niet altijd volledig duidelijk aan welke regelgeving men moet voldoen
o Regels die opgelegd worden kunnen daardoor sterk variëren tussen verschillende brandweerzones
o Bv. als men naschoolse kinderopvang voorziet in schoolgebouwen: regelgeving voor scholen versus regelgeving Kind &
Gezin. Er is hierdoor nood voor intersectoraal overleg, maar dit is vaak moeilijk
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3. Wat kan er beter/anders (bv. in functie van een andere evacuatie strategie):
 Optimale en snelle brandhaard detectie
 Ontstaan incident: optimaal inzicht voor de eerste handelingen van het personeel en brandweer:
o positie brandhaard, aantal + locatie personen in gebouw (ouderen/personeel/bezoekers)
 Bepalen evacuatie strategie: onmiddellijke evacuatie of Defend in Place
 Defend in Place:
o Welke zones zijn hiervoor geschikt (toegang brandweer, aanwezige technieken)
o Welke zones worden er geselecteerd voor Defend in Place en welke voor onmiddellijke evacuatie
o Idealiter wordt binnen deze strategie iedereen naar hun kamer gestuurd en blijven de deuren gesloten
o Vergrendelen van de deuren is in de praktijk echter niet haalbaar
o Binnen deze strategie is het heel belangrijk om ervoor zorgen dat er geen paniek ontstaat: communicatie/IT-systeem
essentieel om de bewoners gerust te stellen en te informeren
o Belangrijk om op voorhand deze evacuatiestrategie door te nemen met familie en kennissen
o Rook-/brandbeheersing is essentieel in deze strategie (voor het rookvrij houden van de kamers + om de brand te
controleren tot de aankomst brandweer)
 Ook als de brandweer met de evacuatie start is de communicatie/info-uitwisseling cruciaal:
o Wat zijn de focus zones, wie zit waar, welke deuren zijn open/gesloten, welke kamers al gecontroleerd, …

4. Indien men voor een zorgcentrum investeert in alternatieve technologieën en/of Defend in Place strategie, zijn er dan
besparingen op andere vlakken mogelijk?
 De kans dat er (rechtstreekse) grote besparingen kunnen gerealiseerd worden door inzet van deze technologieën of
maatregelen is eerder klein
 Maar de regelgeving zou eventueel wel versoepeld kunnen worden, om meer vrijheidsgraden te verkrijgen in het
ontwerpproces, met het oog op een hogere kwaliteit/comfort
 Ook kan er in specifieke gevallen eventueel een afweging gemaakt worden, i.e. laten vallen van eisen indien een bepaalde
technologie gebruikt wordt
 Enkele voorbeelden ter illustratie:
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o Meer huiselijkheid: bv. toestaan van bepaald meubilair in gemeenschappelijke ruimtes of gangen (biljart,
fitnesstoestellen), kamers die rechtstreeks uitgeven op gemeenschappelijke ruimte
o Meer licht, ruimte en openheid: zowel in plan als over verdiepingen heen, gangen met open ruimtes erop gekoppeld
(bv. kine ruimte), transparante scheidingswanden, …
o Langere vluchtweg, langere afstand tot trappen, grotere (deel)compartimenten
o Verlaagde eisen indien er kleine entiteiten (tot 8 personen) voorzien worden
o Eis voor zelfsluitende deuren met vrijloop vervalt bij aanwezigheid van een automatische blusinstallatie (cf. UKregelgeving)
o Heel concreet: eis voor halogeenvrije kabels vervalt bij aanwezigheid van een automatische blusinstallatie)
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5. Scoren van de Use Cases
5.1. Score methode
Het scoren van de use cases werd gedaan in één gezamenlijke workshop, deze ging door op maandag 7 mei, met een 20-tal deelnemers.
Uit het framework met 27 segmenten werden een 8-tal segmenten geselecteerd die tijdens de workshop gescoord konden worden.

Segmenten gescoord tijdens de workshop

Voor deze geselecteerde segmenten werden telkens een tiental use cases opgelijst, die men kon scoren. Deze use cases bevatten dus
telkens maatregelen of technologieën die tijdens de eerdere workshops werden opgesteld. De opzet van de score workshop was om
in kaart te brengen op welke maatregelen de verschillende stakeholders het meest op zouden willen inzetten inzake brandveiligheid,
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en dit volledig los van de bestaande regelgeving. Elke workshop deelnemer met expertise voor het specifiek segment kon mee scoren,
m.a.w. voor doelgroepen waar deelnemers geen expertise hebben, kon men zich dus zeker onthouden.
Het scoren van de use cases werd via bollen stickers gedaan, die een imaginair budget voorstellen:








Voor elk use case segment heeft iedere deelnemer een vastgelegd aantal bollen:
o 7 groene bollen: budget
o 2 rode bollen: jokers
o Uitgangspunt: welke use case is voor u het meest belangrijk, waar zou u het meest willen op inzetten?
Groene bollen – budget:
o Indien men een segment wil scoren, moest men alle 7 de groene bollen gebruiken
o Dit is imaginair budget die men kon alloceren op de use cases, volgens mate van belangrijkheid
o Het is een relatief budget, geen specifieke bedragen
o Meerdere bollen mogen op 1 use case ingezet worden
2 Rode bollen - jokers:
o Deze “jokers” waren er voor use cases die de deelnemers heel graag zou willen gerealiseerd zien
o Maar waar er twijfels zijn over de technische haalbaarheid en betaalbaarheid van de use case
o Voor deze bollen speelt het budget dus niet mee
o Deze 2 rode bollen konden vrij ingezet worden, deze moesten dus niet – in tegenstelling tot de groene bollen – voor
elke segment allebei gebruikt worden
Belangrijk bij het scoren:
o Iedereen scoort vanuit zijn eigen rol, bv. waar moeten zorgcentra – vanuit uw perspectief als bouwheer/brandweer –
het meest op inzetten?
o Scoren staat volledig los van de huidige reglementering
o Niet de bedoeling om bestaande gebouwen hiermee te auditen, of reglementering te verstrengen
o Kan dus als een soort van “Carte Blanche” scenario gezien worden
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Scorings voorbeeld 1

Scorings voorbeeld 2
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Het scoren per segment verliep telkens als volgt: eerst werd kort een voorbeeld geschetst van een voorziening die binnen het specifiek
segment valt, zodat alle deelnemers ervan een beeld konden vormen. Daarna werd er overgegaan tot het scoren, tenslotte werd er
telkens een eerste analyse gedaan van het segment, en waar nodig nog extra duiding gevraagd aan de deelnemers.

Workshop deelnemers tijdens het scoren
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Voorbeeld van een workshop score blad

5.2. Gescoorde segmenten
Tijdens de workshop werden er dus 8 segmenten gescoord, de scoresheets van deze 8 segmenten worden hieronder opgelijst. Elke
scoresheet bestaat uit 3 delen: assumpties (korte beschrijving van het gebouw, type bewoners etc.), de score (% van de groene bollen
en aantal rode bollen voor elke use case), en opmerkingen/bedenkingen van de deelnemers specifiek voor dit segment.
1 van de geselecteerde segmenten die normaal gezien tijdens de workshop ging gescoord worden was “Adolescenten in een gesloten
instelling – Groot Gebouw”. Maar aangezien het workshop publiek weinig tot geen voeling had met dit segment, werd er besloten om
dit segment niet te scoren.
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Workshop score: segment 1
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Workshop score: segment 2
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Workshop score: segment 3
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Workshop score: segment 4
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Workshop score: niet gescoord segment
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Workshop score: segment 5
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Workshop score: segment 6
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Workshop score: segment 7
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Workshop score: segment 8
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6. Synthese van de workshops
6.1. Workshop resultaat
Tijdens de workshop werden voor 8 geselecteerde segmenten de vooraf opgestelde use cases gescoord. Dit werd gedaan via groene
bollen stickers, die een imaginair budget voorstelden, dat verdeeld kon worden over de use cases waar men het meest wil op inzetten.
Deze resultaten werden daarna samengebracht en gevisualiseerd op het framework. Voor de duidelijkheid werd een drempelwaarde
ingesteld (6%), enkel use cases met een gealloceerd budget boven deze waarde worden getoond in het framework.
Het onderstaand framework visualiseert dus op welke maatregelen of technologieën de verschillende stakeholders het meest op willen
inzetten voor brandveiligheid.
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Workshop resultaat: maatregelen waarop de stakeholders het meest willen inzetten
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6.2. Patronen in scores
Op basis van de workshop score werd er vervolgens gezocht naar patronen. Tijdens de workshop was er immers maar tijd om 8 van de
24 segmenten te behandelen, via die patronen kunnen we vervolgens de score van de workshop uitbreiden naar de niet behandelde
segmenten. Volgende patronen werden hierbij geïdentificeerd:

39

6.3. Niet behandelde segmenten
Op basis van deze patronen werden dan de scores voor de niet behandelde segmenten bepaald. Hieronder wordt bijvoorbeeld de
score getoond voor het segment: Personen met een mentale beperking – Groot gebouw:

Score niet behandeld segment

In de bijlage kunt u de score sheets voor de andere niet behandelde segmenten terugvinden. Al deze scores werden vervolgens ook
opgenomen in het framework (terug met een drempelwaarde), voor de duidelijkheid worden de niet behandelde segmenten in het
grijs weergegeven.
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6.4. Scores voor alle segmenten

Scores voor alle segmenten
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6.5. Aangepaste maatregelboom
Deze geïdentificeerde patronen laten ook toe om een nieuwe versie van de maatregelboom op te stellen, de randvoorwaarden in deze
versie zijn deze maal opgebouwd uit de verschillende type bewoners en type gebouwen. Voor elk van die randvoorwaarden wordt dan
1 combinatie van maatregelen getoond, nl. diegene waar de verschillende stakeholders het meest op zouden willen inzetten.

Aangepaste maatregelboom
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6.6. Score rode bollen
Naast de groene bollen, konden de workshop deelnemers ook scoren met rode bollen. Deze konden als jokers gebruikt worden, om
use cases/technologieën te scoren waar men heel graag meer zou op inzetten, maar waar er twijfels zijn over de technische
haalbaarheid en betaalbaarheid van de use case. Deze scores zouden kunnen geïnterpreteerd worden als een soort “wensenlijst” van
de workshop deelnemers, en kan bijvoorbeeld gebruikt worden om in kaart te brengen voor welke technologieën er verder onderzoek
zou kunnen gedaan worden. Op de volgende pagina’s worden de resultaten hiervan in detail toegelicht.

Rode bollen score
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6.7. Conclusies na de workshops
Aan de hand van de opgestelde use cases, het framework, de gescoorde segmenten, en de extrapolaties kan er een volledig overzicht
gegeven worden van waar men (vanuit de sector/brandweer/…) verder op wil inzetten inzake brandveiligheid. Als extra verificatie stap
hierop, zal in een volgende fase het framework (gescoorde segmenten, patronen en extrapolaties) nog gevalideerd worden via een
online survey.
Uit de workshop score en de geïdentificeerde patronen komen volgende zaken duidelijk naar voor:
-

-

-

-

-

Men wil blijven inzetten op de “klassieke” maatregelen inzake brandveiligheid, rook- en branddetectie werd telkens het
hoogst gescoord. Daarnaast kregen ook maatregelen zoals compartimentering, dubbele vluchtweg en horizontale evacuatie
hoge scores, hetzij wel enkel voor middelgrote en grote gebouwen.
Heel opvallend is dat rookbeheersing bijna in alle segmenten (uitzondering: kleine gebouwen voor zelfredzame personen)
gescoord werd, en dit dus onafhankelijk van de grootte van het gebouw. Hierbij werd aangegeven dat dit een belangrijke
technologie is om beide evacuatiestrategieën (onmiddellijke evacuatie + defend in place) succesvol te laten verlopen:
respectievelijk rookvrij houden van de vluchtweg en voorkomen dat via gangen/gemeenschappelijke delen de rook zich naar
de kamers verspreid.
Daarnaast was er voor alle niet-zelfredzame bewoners een hoge score voor operationele procedures, voor deze type
bewoners rekent men dus hoofdzakelijk op het personeel voor de evacuatie. Uitzondering hier zijn grote gebouwen voor
ouderen, aangezien er daar te weinig personeel beschikbaar is
Ook opvallend, waar men de voorkeur geeft aan een defend in place strategie, bv. voor ouderen en personen met een fysieke
beperking, zet men sterk in op de compartimentering van de kamer om de kamers rookvrij te houden, en dit voor elke type
gebouw.
Een andere opvallende vaststelling is het ontbreken in de scores van brandblussers, -dekens etc. (deze maatregel werd wel
gescoord tijdens de workshop, maar de score viel telkens onder de drempelwaarde). Hierop leggen de verschillende
stakeholders dus minder de klemtoon inzake brandveiligheid.

De rode bollen score werd gebruikt om maatregelen te scoren waar men heel graag meer zou op inzetten, maar waar er twijfels zijn
over de technische haalbaarheid en betaalbaarheid van de use case, enkele opvallende zaken uit deze score:
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-

-

Operationele processen werd in beide categorieën hoog gescoord, enerzijds rekent men heel sterk op het personeel voor
evacuatie van niet-zelfredzame bewoners, anderzijds werd aangegeven dat het aantal personeelsleden overal onder druk
staat, en dat men heel moeilijk tijd kan vrij maken voor de nodige opleidingen, oefeningen etc.
Ook rookbeheersing scoort in beide categorieën hoog, men wil hier sterk op inzetten, maar er zijn dus nog veel twijfels rond
de betaalbaarheid en praktische haalbaarheid ervan (bv. in renovaties, oudere gebouwen).
Een andere maatregel die vaak terugkwam is brandveilige materialen en toestellen, hier zijn er vooral veel vragen rond de
praktische haalbaarheid om hier in te investeren, aangezien de bewoners zelf vaak zaken meebrengen (kinderopvang, WZC),
of uit vrees voor vandalisme (adolescenten).

Deze “wensenlijst” laat ook toe om in een volgende fase gebieden voor verder onderzoek te definiëren, bv.: hoe op een goeie en
betaalbare manier aan rookbeheersing doen in gangen en gemene delen bij een renovatie?
Na de workshops werd duidelijk dat het vanuit de huidige oefening moeilijk wordt om al tot een volledig en finaal beoordelingskader
te komen. Wel brengt deze oefening duidelijk aan het licht op welke maatregelen en technologieën men wil inzetten, afhankelijk van
de randvoorwaarden, op basis hiervan kan al een vernieuwde, schematische maatregelboom worden opgesteld, zoals in paragraaf 5.5.
Echter, vooraleer men tot een finale maatregelboom kan komen die als volwaardig beoordelingskader kan fungeren, dient men in een
volgende stap eerst na te gaan of de combinaties van technologieën en maatregelen zullen volstaan inzake brandveiligheid. Op basis
van het huidige framework zou er daar dus verder onderzoek naar kunnen gedaan worden. De conclusies uit dit verder onderzoek
kunnen dan samen met het huidige framework gebruikt worden om het beoordelingskader op te stellen.
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7. Validering workshop score: online survey
7.1. Doel online survey
Om de resultaten van de workshops (opstellen en scoren van use cases) en de extrapolatie van de workshop resultaten naar andere
segmenten te valideren werd er een online survey opgesteld. Mensen die die niet bij de scorings workshop konden aanwezig zijn,
kregen zo ook de kans om de use cases te scoren. Ook konden de deelnemers waar nodig extra use cases voorzien en scoren.
De online survey werd uitgestuurd naar 40 potentiële deelnemers (waarvan ongeveer de helft al aanwezig was tijdens de score
workshop). De survey stond gedurende 2,5 weken online, net voor de vakantieperiode (woensdag 20/06 tot vrijdag 06/07). Initieel
kwam de respons traag op gang, maar na enkele reminders deden er uiteindelijk voldoende participanten mee (na 2,5 weken hadden
15 deelnemers de survey ingevuld). Onder de deelnemers was er een goeie mix qua profielen: preventieadviseurs (4), beleidsmakers
(3), ontwerpers (2), koepelvertegenwoordigers (2), onderzoeker, brandweer, stafmedewerker infrastructuur en brandveiligheid VVSG,
en 1 niet ingevulde rol. Gezien de helft van potentiële survey deelnemers reeds aanwezig was op scorings workshop, en de survey
vooral gericht is op personen die dan niet aanwezig waren, is 15 deelnemers zeker een goed resultaat (ook gegeven de
vakantieperiode).
7.2. Methode
Er konden use cases gescoord worden voor 8 doelgroepen (b.v. kleuters & kinderen, ouderen, personen met een fysieke handicap, …)
en 3 gebouwtypes (klein, middelgroot, groot). In totaal waren er dus 24 te scoren segmenten.
Per segment was de bevraging als volgt opgebouwd:
•
•
•
•
•

Titel segment + beschrijving gebouw (zoals besproken in de workshop)
Score die in de workshop werd gegeven (of score uit de extrapolatie)
Matrix om use case te herscoren
Vrij tekst veld om een extra use case/maatregel toe te voegen
Vrij tekst veld voor extra opmerkingen/aanvullingen
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Score sheet online survey
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7.3. Resultaten
Een duidelijke algemene trend is dat de deelnemers hoofdzakelijk de resultaten van de scorings workshop bevestigen,
slechts voor enkele segmenten wordt er op een extra technologie/preventiemaatregel ingezet. Ook werd er geen enkele extra use
case toegevoegd, dan diegene die al vooraf in de workshops werden opgesteld.
Slechts voor 8 van de 24 segmenten wijken de resultaten van de online bevraging af van die van de workshop score. Voor elk van die
afwijkende segmenten is er 1 extra use case (technologie/preventiemaatregel) waar men op zou willen inzetten. Deze use cases
worden op het framework hieronder telkens in het blauw aangegeven (andere kleuren: groen – gescoord tijdens workshop, grijs –
resultaat via extrapolatie). Net als voor het framework dat opgesteld werd voor de workshop score, geldt ook hier dat indien er minder
dan 6% van het totale “budget” werd aan een use case is besteed, ze niet weerhouden zijn. Hieronder wordt eerst de high level score
getoond, daarna worden de resultaten meer in detail besproken.
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7.4. Integreren survey resultaten
Voor de 8 segmenten waarvoor de score van de online survey afweek van die van de workshop score werden de resultaten
samengebracht. Voor elk van die afwijkende segmenten is er 1 extra use case (technologie of preventie maatregel) waar men op zou
willen inzetten. Deze extra use case kregen wel telkens slechts een beperkt deel van het totale budget toegewezen, het maximum ligt
op 9%, de meeste schommelen rond de 6%.
Het samentellen van de workshop score en de online survey score werd gedaan via een gewogen gemiddelde (op basis van aantal
deelnemers). Aangezien er een hoger aantal deelnemers tijdens de workshop was (20 versus 15 online survey deelnemers), weegt de
workshop zwaarder door. Bovendien kregen de extra use cases uit de survey eerder lage scores (max. 9%). Na het samentellen van de
scores is er hierdoor geen enkele extra use case meer die hoger scoort dan de drempelwaarde (6%), waardoor ze normaal gezien niet
worden opgenomen in algemene framework. Echter, om voldoende rekening te houden met de resultaten van de online survey,
werden deze resultaten in bepaalde gevallen toch weerhouden. Case per case werd hiervoor een afweging gemaakt, dit wordt op de
volgende pagina’s in detail besproken.
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7.5. Conclusie online survey en finaal framework
De online survey valideert in grote lijnen de resultaten van de workshop scores, ook werd er geen enkele extra use case toegevoegd.
Finaal zijn er 2 extra preventiemaatregelen weerhouden uit de survey, die in het finaal framework werden opgenomen.

Finaal Framework

64

7.6. Aangepaste maatregelboom
De resultaten van het finale framework werden vervolgens ook opgenomen in de maatregelboom. Voor elke type bewoner en type
gebouw wordt hier dus weergegeven op welke combinatie van maatregelen de verschillende stakeholders het meest op zouden willen
inzetten.

Aangepaste maatregelboom
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8. Synthese scores & verdere stappen
8.1. Synthese groene en rode bollen scores
Tijdens de 3de workshop werden er 8 segmenten gescoord, dit werd gedaan via groene bollen stickers, die stonden voor een imaginair
budget dat verdeeld kon worden over de use cases waar men het meest wil op inzetten. Daarnaast kon men bij het scoren ook 2 jokers
(rode bollen) inzetten. Deze konden ingezet worden op use cases die men heel graag gerealiseerd zou willen zien, maar waar er twijfels
zijn over technische/praktische haalbaarheid en/of betaalbaarheid.

Resultaten workshop - groene bollen

Resultaten workshop – rode bollen
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De 8 segmenten die gescoord werden in de workshop zijn vervolgens gemapped op een matrix, waarvan de x-as het % van het totale
budget ingezet op een bepaalde use case (groene bollen) toont, en de y-as het aantal gealloceerde jokers (rode bollen) toont.
Op deze manier kan er duidelijk getoond worden waar de verschillende stakeholders het sterkst op willen inzetten inzake
brandveiligheid (x-as), en waar men meer op zou willen inzetten, maar men het momenteel niet mogelijk acht door
praktische/technische/financiële redenen (y-as). Ook kan er zo worden in kaart gebracht op welke use cases, technieken of
preventiemaatregelen er verder onderzoek kan gedaan worden, betaalbare/praktische oplossingen gewenst zijn, of meer moet
worden op ingezet.
In de matrix worden enkel de use cases getoond die zowel in de groene als rode categorie werden gescoord, op de volgende pagina’s
wordt deze matrix in detail toegelicht.

Use Case Matrix: groene en rode bollen
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8.2. Verdere stappen
Deze laatste stap van het project laat toe om duidelijk in kaart te brengen wat er “op de radar staat” van de verschillende stakeholders,
het toont de technologieën en maatregelen waar ze vandaag al in geloven, en die waar ze graag meer zouden op inzetten maar dit
vandaag om verschillende redenen (praktisch/technisch/financieel) nog niet kunnen doen.
Zo kwam er uit de matrix duidelijk naar voor dat er rond rook- en brandbeheersing heel veel interesse is. Deze technologieën werden
zowel in de groene als rode categorie sterk gescoord. Verder onderzoek rond de effectiviteit van deze maatregelen (bv. voor
rookbeheersing rond gevolgen blootstelling rook, praktische toepasbaarheid in renovaties, …) zou dus zeker van groot nut kunnen zijn.
Twee use cases die ook sterk naar voor kwamen uit de matrix zijn “brandveilige materialen en toestellen” en “operationele processen
en procedures”. Rond deze use cases kan er op bouwtechnisch vlak minder gewerkt worden, aangezien de werkpunten hier eerder in
operationele procedures en regels (meenemen eigen materiaal etc.) liggen. Wel kan er hier vanuit het beleid extra aandacht op gelegd
worden door middel van sensibilisering, het aanreiken van leidraden, best practices, etc.
Tenslotte zijn er enkele use cases waar er vandaag al oplossingen voor op de markt voor zijn, maar waar er vanuit de sector vooral
twijfels bestaan rond praktische toepasbaarheid, namelijk “Communicatie/IT systemen voor actieve raadgeving”, “Compartimentering
kamer” (bv. zelfsluitende, rook- en/of brandwerende deuren)“ en ” Slim ontgrendelen van hoofddeur”. Voor deze use cases zou er
extra kunnen ingezet worden op dialoog tussen de sector en de industrie, om de noden vanuit de sector te begrijpen, en te verifiëren
of de reeds bestaande oplossingen hier voldoende op inspelen.
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9. Conclusie
Via deze behoefteanalyse werd er duidelijk in kaart gebracht op welke maatregelen of technologieën de verschillende stakeholders
het meest op willen inzetten inzake brandveiligheid. De resultaten hiervan werden bekomen door een aantal interactieve workshops
en werden gevalideerd via een online survey. Voor de presentatie van de verschillende scores werd gebruikt gemaakt van een
framework volgens type bewoner en type gebouw.
De maatregel die telkens het hoogst werd gescoord was rook- en branddetectie. Daarnaast bleek ook dat men wil blijven inzetten op
“klassieke” brandveiligheid maatregelen zoals compartimentering, dubbele vluchtweg en horizontale evacuatie. Opvallend wel hierbij
is het ontbreken van brandblussers, -dekens etc. in de scores. Tijdens de workshops werd ook gewezen op het belang van bepaalde
maatregelen in functie van de gekozen evacuatiestrategie. Rookbeheersing werd bijvoorbeeld telkens hoog gescoord, omdat dit een
belangrijke technologie is om beide evacuatiestrategieën (onmiddellijke evacuatie + defend in place) succesvol te laten verlopen
(rookvrij houden van de vluchtweg + voorkomen van rookverspreiding naar de kamers via de gangen of gemeenschappelijke delen).
Waar men de voorkeur geeft aan een defend in place strategie, zet men daarnaast sterk in op de compartimentering van de kamer om
de kamers rookvrij te houden. Tenslotte was er voor alle niet-zelfredzame bewoners een hoge score voor operationele procedures,
voor deze type bewoners rekent men dus hoofdzakelijk op het personeel voor de evacuatie.

Finaal Framework
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Een 2de score-categorie (via rode bollen) werd gebruikt om maatregelen te scoren waar men heel graag meer zou op inzetten, maar
waar er twijfels zijn over de technische haalbaarheid en betaalbaarheid van de use case. Operationele processen werd in deze categorie
hoog gescoord, enerzijds rekent men heel sterk op het personeel voor evacuatie van niet-zelfredzame bewoners, anderzijds werd
aangegeven dat het aantal personeelsleden overal onder druk staat, en dat men heel moeilijk tijd kan vrij maken voor de nodige
opleidingen, oefeningen etc. Ook rookbeheersing scoort in beide categorieën hoog, men wil hier sterk op inzetten, maar er zijn dus
nog veel twijfels rond de betaalbaarheid en praktische haalbaarheid ervan (bv. in renovaties, oudere gebouwen). Een andere maatregel
die tenslotte vaak terugkwam is brandveilige materialen en toestellen, hiervoor zijn er vooral veel vragen rond de praktische
haalbaarheid om hier in te investeren, aangezien de bewoners zelf vaak zaken meebrengen (kinderopvang, WZC), of uit vrees voor
vandalisme (adolescenten).

Rode bollen score

Als synthese van de workshops werden beide score categorieën op een matrix gemapped, waarvan de x-as het percentage van het
totale budget ingezet op een bepaalde use case (groene bollen) toont, en de y-as het aantal gealloceerde jokers (rode bollen) toont.
Deze stap laat toe om duidelijk in kaart te brengen wat er “op de radar staat” van de verschillende stakeholders. Het toont de
technologieën en maatregelen waar ze vandaag al in geloven (x-as), en die waar ze graag meer zouden op inzetten, maar dit vandaag
om verschillende redenen (praktisch/technisch/financieel) nog niet kunnen doen (y-as). Ook kan er zo worden in kaart gebracht op
welke use cases, technieken of preventiemaatregelen er verder onderzoek kan gedaan worden, betaalbare/praktische oplossingen
gewenst zijn, of meer moet worden op ingezet.
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Zo werd duidelijk dat er rond rook- en brandbeheersing heel veel interesse is. Verder onderzoek rond de effectiviteit van deze
maatregelen (bv. voor rookbeheersing rond gevolgen blootstelling rook, praktische toepasbaarheid in renovaties, …) zou dus zeker van
groot nut kunnen zijn. Ook opvallend in deze matrix: “brandveilige materialen en toestellen” en “operationele processen en
procedures”, rond deze use cases kan er op bouwtechnisch vlak minder gewerkt worden. Wel kan er hier vanuit het beleid extra
aandacht op gelegd worden door middel van sensibilisering, het aanreiken van leidraden, best practices, etc. Tenslotte zijn er enkele
use cases waar er vandaag al oplossingen voor op de markt voor zijn, maar waar er vanuit de sector vooral twijfels bestaan rond
praktische toepasbaarheid, namelijk “Communicatie/IT systemen voor actieve raadgeving”, “Compartimentering kamer” (bv.
zelfsluitende, rook- en/of brandwerende deuren)“ en ” Slim ontgrendelen van hoofddeur”. Voor deze use cases zou er extra kunnen
ingezet worden op dialoog tussen de sector en de industrie, om de noden vanuit de sector te begrijpen, en te verifiëren of de reeds
bestaande oplossingen hier voldoende op inspelen.

Use Case Matrix: groene en rode bollen
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Daarnaast werd er in de voorbereidingsfase van deze analyse een 1ste versie uitgewerkt voor een beoordelingskader voor
brandveiligheid in de zorgsector. Dit werd onder de vorm van een maatregelboom opgesteld, die de verschillende stakeholders
(ontwerpers, uitbaters van zorgcentra, brandweer, etc.) een eerste indicatie zou kunnen geven van waarop kan ingezet worden inzake
brandveiligheid. Het framework bestaat uit 3 lagen: de randvoorwaarden, combinaties van maatregelen (dit omvat zowel
preventiemaatregelen, technologieën als operationele procedures zoals aanwezigheid van het personeel) en de impact op de
bestaande regelgeving. Deze maatregelboom werd vervolgens aangepast aan de hand van de resultaten van de workshops. Voor elke
type bewoner en type gebouw wordt hierin weergegeven op welke combinatie van maatregelen de verschillende stakeholders het
meest op zouden willen inzetten.

Maatregelboom (1ste versie) voor brandveiligheid in de zorgsector

Aangepaste maatregelboom

Tenslotte geven deze behoefteanalyse en eerste maatregelbomen reeds een goede aanzet voor het beoogde beoordelingskader voor
brandveiligheid die het VIPA zou willen uitwerken. Echter, vooraleer men tot een finale maatregelboom kan komen die als volwaardig
beoordelingskader kan fungeren, dient men in een volgende stap eerst na te gaan of de voorgestelde combinaties van technologieën
en maatregelen zullen volstaan inzake brandveiligheid. De conclusies uit dit verder onderzoek kunnen dan samen met de bevindingen
uit deze behoefteanalyse gebruikt worden om het finale beoordelingskader op te stellen.

80

10. Bijlage – Score sheets niet behandelde segmenten
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