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► Brand wordt vaak veroorzaakt door menselijk gedrag

► Menselijk gedrag is een belangrijke factor bij het voorkomen van brand en slachtoffers

► De focus in brandveiligheid ligt veelal op technische voorzieningen

▪ Menselijk gedrag is onvoorspelbaar/ongrijpbaar

► Beïnvloeden van gedrag wordt steeds belangrijker (stay-in-place)

Introductie

Technische voorzieningen

- Menselijk gedrag kan

voorzieningen niet

beïnvloeden

Gedragsbeïnvloeding

- Mensen vertonen altijd het

gewenste gedrag

- Menselijk gedrag is

voorspelbaar

De oplossing is een 

combinatie van (gedrags-

onafhankelijke) 

voorzieningen en 

(voorspelbaar) gedrag



► In hoofdzaak drie typen reactie:

▪ Vechten (fight)

▪ Vluchten (flight)

▪ Verstijven (freeze)

Gedrag bij risicovolle situaties



► Brand bestrijden/mensen redden

▪ Geslacht is van invloed 

▪ Rol / functie is van invloed

▪ Sociale normen zijn van invloed

► Vluchten naar veilige omgeving

▪ Mate van zelfredzaamheid

► Wachten op redding

▪ Als vluchtroute is geblokkeerd door rook

▪ Mensen met een (fysieke) functiebeperking

Gedrag bij brand



► Fase 1: bewustwording

▪ Waarnemen

▪ Herkennen 

► Fase 2: oordeels- en besluitvorming

▪ Interpreteren

▪ Afwegen

► Fase 3: uitvoering

Totstandkoming gedrag in drie fasen



► Waarnemen van signalen

▪ Visuele of gehoor beperkingen

▪ Slapen

▪ Locatie

▪ Ontvangen van consistente signalen

▪ Sociale signalen

▪ Signalen van bekende of officiële bronnen

Gedrag bij brand



► Beïnvloedende mechanismen:

▪ Onzekerheid over de situatie

▪ Gevaarsperceptie (kennis en ervaring)

▪ Scriptgedrag

▪ Groepsgedrag

Oordeels- en besluitvorming



► Actie

▪ Pre-movement tijd (gemiddeld 0-5 minuten)

▪ Vluchtroute

▪ Deuren sluiten

▪ Loopsnelheid

▪ Technische voorzieningen

Gedrag bij brand



► Brandveiligheid van het gebouw 

► Combinatie van bronmaatregelen (brandveilig meubilair) en 

effectmaatregelen (rookverspreiding)

► Menselijk gedrag kan technische voorzieningen beïnvloeden

► Neiging tot vluchten

► Deuren openen

► Weerstand tegen stay in place

Stay in place



Gedragsbeïnvloeding 

bij senioren



► 19,2% van de bevolking in NL is 65 jaar of ouder (Bron: CBS)

► In 2008 t/m 2018 gemiddeld 31 dodelijke slachtoffers per jaar ten 

gevolge van een onopzettelijke woningbrand, waarvan 50% > 65 jaar

► Zelfstandig wonende senioren

► (Dubbele) vergrijzing

► Opdracht: Ontwikkelen van een gedragsinterventie met betrekking tot 

brandveilig(er) gedrag onder zelfstandig wonende senioren.

Aanleiding



Gedragsbeïnvloeding

Halpern et al. 

(UK Prime Minister’s Strategy Unit, 

2004). 

Personal Responsibility and Changing 

Behaviour: the state of knowledge and its 

implications for public policy. HMSO, 

London.







► Doel: wat weten senioren over brand en brandveiligheid? 

Wat doen zij qua brandveilig gedrag?

► 18 deelnemers

► Risicoperceptie. Deelnemers vinden dat zij niet tot risicogroep behoren

► Kennis. Kennis van moment in plaats van onveilig gedrag

► Vluchten in geval van brand. Deelnemers overschatten zichzelf

► Verantwoordelijkheid

Kwalitatief onderzoek: interviews 

Elderly about home fire safety: A qualitative study into home fire safety knowledge and behaviour 

(Fire Safety Journal, 2021)



► Doel: inzicht krijgen in gedragsfactoren die gedrag van senioren beïnvloeden

► 4400 deelnemers (allen zelfstandig wonende 65-plussers)

► Focus op 5 gedragingen: koken, opladen, stekkerdozen, roken, wasdroger

► Vier

Kwantitatief onderzoek: vragenlijst

Attitude Zelf-effectiviteit Sociale norm

Social cognitive determinants of fire safe behaviour in older adults (Fire Safety Journal, 2022)



Op wie zet je in?

► Wie moet gedrag veranderen?

► Wie kan gedrag beïnvloeden?

► Zet je in op individu en/of omgeving?

Individu

Persoonlijke 

omgeving

Organisatie

Gemeenschap

Maatschappij

“Elke inwoner van Nederland”

“Iedereen tussen de 30-40 jaar”

“Iedere inwoner van de gemeente Arnhem 

met een open haard”



www.nipv.nl/gedragsinterventies-senioren/



► Sociale norm werkt vooral in groepen die elkaar kennen

► Werken in kleine groepen zorgt ervoor dat je kunt inspelen op de eigen 

thuissituatie

► Mensen laten oefenen met juiste gedrag 

geeft vertrouwen

► Gebruik merk brandweer

► Onveilig apparaten vs. onveilig gebruik

Observaties



► Focus moet liggen op combinatie van technische voorzieningen en 

menselijk gedrag

► Vluchtconcept is niet geschikt voor iedereen maar stay in place is niet 

zomaar de oplossing

► Delen van informatie is belangrijk. Zet hierbij in op factoren die gedrag 

beïnvloeden: attitude, zelf-effectiviteit, sociale norm

► Betrek kwetsbare groepen bij ontwikkeling interventies

Conclusie


	Dia 1: Menselijk gedrag bij brand
	Dia 2: Introductie
	Dia 3: Gedrag bij risicovolle situaties
	Dia 4: Gedrag bij brand
	Dia 5: Totstandkoming gedrag in drie fasen
	Dia 6: Gedrag bij brand
	Dia 7: Oordeels- en besluitvorming
	Dia 8: Gedrag bij brand
	Dia 9: Stay in place
	Dia 10: Gedragsbeïnvloeding  bij senioren
	Dia 11: Aanleiding
	Dia 12: Gedragsbeïnvloeding
	Dia 13
	Dia 14
	Dia 15: Kwalitatief onderzoek: interviews 
	Dia 16: Kwantitatief onderzoek: vragenlijst
	Dia 17: Op wie zet je in?
	Dia 18
	Dia 19: Observaties
	Dia 20: Conclusie

