
Invloed van rookbeheersing op de evacuatiestrategie
in residentiële woonzorggebouwen
(= de VIPA studies)

Pieter Poppe

Projectverantwoordelijke VIPA I en VIPA II

Afdelingshoofd Consultancy ISIB



Inleiding

De VIPA-studies

Blootstelling aan rook

Rookbeheersing

Conclusies

Overzicht



Inleiding



© Bram Tack

Inleiding

Residentiële woonzorggebouwen

Bewoners
Meestal niet-zelfredzaam
Ouderen
Dag en/of nachtbezetting
Hulp nodig

Personeel
Verantwoordelijk voor de zorg/veiligheid van de bewoners
Getraind om te helpen in geval van brand
Beperkt in aantal



Inleiding

Residentiële woonzorggebouwen

Typische bouw
Hoogte compartiment: max. 3 m

Gemeenschappelijke ruimte is gescheiden
van de evacuatieweg

Gemeenschappelijke ruimte is geïntegreerd
in de evacuatieweg (nieuwe trend)



De VIPA-studies



• Studies uitgevoerd in opdracht van VIPA

VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) is onderdeel van het Department WVG

(Welzijn, Volksgezondheid & Gezin) van de Vlaamse Regering

• Naast nationale brandveiligheidsregelgeving is er een specifieke Vlaamse brandveiligheidsregelgeving voor

oudervoorzieningen. Vereisten om rookverspreiding tegen te gaan, zijn niet voorzien in deze Vlaamse regelgeving.  

Echter, de (brandwerende) deuren van de kamers van de bewoners dienen zelfsluitend te zijn in geval van brand (om de

rookverspreiding van de kamer van de bewoner naar de evacuatieweg te beperken).

• Focus ligt op horizontale evacuatie (door middel van subcompartimenten per bouwlaag)

• Indien niet voldaan kan worden aan de vereisten van de regelgeving (= afwijking):

=> compenserende brandveiligheidsmaatregelen om een gelijkwaardig veiligheidsniveau te bekomen

=> afwijking wordt behandeld door de Technische Commissie Brandveiligheid van het Department WVG

De VIPA-studies



Doel van de VIPA-studies

De VIPA-studies

in geval van brand

compartiment
(= regelgeving)

welke compenserende
brandveiligheidsmaatregelen kunnen

toegepast worden???
(= afwijking)



De VIPA-studies

10 grootschalige brandproeven en enorm veel CFD-simulaties



• Studies uitgevoerd door WFRGENT en/of Universiteit Gent

• Met stuurgroep samengesteld uit alle relevante stakeholders : 
o zorginstellingen, 

o regering (nationaal en lokaal), 

o brandweer,

o industrie, 

o wetenschappelijke onderzoeksinstellingen, 

o architecten, 

o …

• De studies hebben geleid tot een beoordelingskader waarin de minimale brandveiligheidsmaatregelen bepaald

zijn om een veilige evacuatie te garanderen en dit in functie van de evacuatiestrategie

De VIPA-studies



Blootstelling aan rook



Veiligheidsniveau

• Blootstelling aan rook kan een negatieve invloed hebben op de evacuatie, maar is niet altijd bepalend

 criteria: rooktemperatuur, zichtbaarheid, toxiciteit (blootstellingstijd of concentratie),…

• Bovenvermelde criteria zijn van toepassing op gezonde zelfredzame volwassenen (korte blootstelling)

 maar wat in geval van kinderen, ouderen of niet-zelfredzame personen (lang(er)e blootstelling)?

Beperk de blootstelling aan rook tijdens de evacuatie

Blootstelling aan rook – Veiligheidsniveau

Veiligheidsniveau
(in geval van niet-zelfredzame ouderen)

De ‘beperkte blootstelling’ is enkel van toepassing op zichtbare rook

Fysiek contact van het hoofd met de rook is niet toegestaan (rookvrije hoogte van min. 2.1 m)



What happens in the fire room, better stays in the fire room

• Rookverspreiding wordt veroorzaakt door een drukverschil (van hoge druk naar lage druk). 

Dit drukverschil kan beïnvloed worden door de geometrie van het gebouw, dagventilatie, temperatuur,...

• Van zodra rook zich buiten een (brand)ruimte bevindt, is het bijna onmogelijk om verdere rookverspreiding te voorspellen

omwille van deze drukverschillen.

• Rookverspreiding van een ruimte naar een andere ruimte is enkel mogelijk via de verbinding tussen deze ruimtes, bv. 

deuren (in geval van naast elkaar gelegden ruimtes) maar ook ventilatiekanalen (indien de ruimtes ver van elkaar liggen)!

Overdruk (en dus rookverspreiding) ten gevolge van een brand

Een brand in een ruime zal een overdruk creëren in die ruimte.

De grootte van deze overdruk wordt bepaald door:

• de luchtdichtheid van de ruimte (openingen)

• de intensiteit van de brand

Belangrijk: Er is enkel een verhoging van de druk (= drukopbouw) als er een verhoging is van de temperatuur! 

Blootstelling aan rook – Rookverspreiding



Overdruk zal dus altijd leiden tot rookverspreiding maar het debiet (= hoeveelheid rook) hangt af van:

• de intensiteit van de brand:

=> hoe sneller een brand zich kan uitbreiden (bv. onbehandeld meubilair)

=> hoe sneller de drukopbouw en dus ook hoe hoger de overdruk piek

=> hoger debiet

• de luchtdichtheid van de ruimte: 

=> hoe meer luchtdicht (bv. passief huis, rookwerend compartiment)

=> hoe sneller de drukopbouw en dus ook hoe hoger de overdruk piek

=> hoger debiet

• het volume van de ruimte: 

=> hoe groter de ruimte

=> hoe meer intiële zuurstof om de brand te laten groeien

=> hoe langer er overdruk zal zijn in de ruimte

=> debiet duurt langer

Blootstelling aan rook – Rookverspreiding



Blootstelling aan rook – Evacuatiestrategie

Als er geen rook aanwezig is in de evacuatieweg:

ONMIDDELLIJKE (HORIZONTALE) EVACUATIE

De evacuatie begint van zodra het brandalarm geactiveerd is. 

In geval van niet-zelfredzame personen:

• personeel is nodig bij de evacuatie

• gedurende de nacht: aantal personeelsleden is beperkt

• evacuatie kan tientallen minuten duren

Er moet voor gezorgd worden dat de rook wegblijft uit de 
evacuatieweg

=> rookbeheersing

Evacuatiestrategie in functie van de blootstelling aan rook



Blootstelling aan rook – Evacuatiestrategie

Als er rook aanwezig is in de evacuatieweg:

UITGESTELDE EVACUATIE of DEFEND IN PLACE

(In Nederland: STAY IN PLACE)

Van zodra het brandalarm geactiveerd is, blijft de bewoner in de kamer.

De bewoner wacht op het personeel en/of de brandweer om de evacuatie

op een later tijdstip te doen.

Er moet voor gezorgd worden dat de rook wegblijft uit de kamer

=> rookbeheersing

Evacuatie is enkel mogelijk indien de evacuatieweg rookvrij gemaakt is

(door de brandweer of door een rookbeheersingssysteem)

Er moet voor gezorgd worden dat de rook verwijderd wordt uit de 
evacuatieweg

=> rookbeheersing

Evacuatiestrategie in functie van de blootstelling aan rook



Rookbeheersing



Rookbeheersing

Rookbeheersing is de mogelijkheid om het veiligheidsniveau, i.e. beperkte blootstelling 
aan rook, te garanderen m.b.v. actieve en/of passieve brandveiligheidsmaatregelen

Brandveiligheidsmaatregelen:

• Actieve: rookbeheersingssysteem, detectie, residentieel sprinkler systeem, brandscherm (EW, S200)

• Passieve: rookwerende en/of brandwerende deuren, kleppen



De VIPA-studies hebben aangetoond welke (combinatie van) brandveiligheidsmaatregel(en) doeltreffend is (zijn)

en welke niet in een welbepaalde situatie, bv. in geval van een brand in een evacuatieweg (hoogte: ca. 2,5 m) : 

• een residentieel sprinkler systeem: 

o kan de vuurhaard onder controle houden

o kan een drukopbouw beperken

o kan geen rookvrije hoogte realiseren in de evacuatieweg

o kan geen rook verwijderen uit de evacuatieweg

o kan geen rookverspreiding naar aanliggende ruimtes verhinderen

• een Rook en Warmte Afvoer systeem (RWA-systeem): 

o kan rookverspreiding naar aanliggende ruimtes verhinderen

o kan geen rookvrije hoogte realiseren in de evacuatieweg

o kan alleen rook verwijderen indien de vuurhaard volledig gedoofd is

Rookbeheersing is een combinatie van actieve en/of passieve brandveiligheidsmaatregelen

Rookbeheersing



ONMIDDELLIJKE EVACUATIE

Om een rookvrije evacuatieweg te creëren in de brandruimte 
(door middel van een brandscherm en een residentieel rookbeheersingssysteem)

Voor Na

Brandscherm tot 
max. 1 m boven de 

grond

Brandscherm tot op de 
grond

Rookbeheersing



DEFEND IN PLACE

Om rookverspreiding te verhinderen 
(door middel van twee opeenvolgende gesloten (brandwerende) deuren)

Voor Na

Rookbeheersing



DEFEND IN PLACE

Om rookverspreiding te verhinderen 
(door het creëren van een onderdruk met behulp van een residentieel rookbeheersingssysteem)

Voor Na

Rookbeheersing



DEFEND IN PLACE

Om rookverspreiding te verhinderen 
(door het beperken van de drukopbouw in combinatie met een rookwerende scheiding)

Voor Na

Rookbeheersing



Conclusies



• Om een veilige evacuatie te kunnen garanderen: Beperk de blootstelling aan rook (in de evacuatieweg of in de kamer) in geval van 

(niet-zelfredzame) ouderen (= veiligheidsniveau in Vlaanderen)

• Een drukopbouw in een ruimte, ten gevolge van een brand, wordt vooral beïnvloed door de intensiteit van de brand en de 

openingen in de ruimte. Neem maatregelen om deze drukopbouw te beperken aangezien deze drukopbouw rookverspreiding kan

veroorzaken naar naastliggende compartimenten

• De deur gesloten houden is een gemakkelijke en zeer doeltreffende maatregel om rookverspreiding te beperken

• Maar, één maatregel is niet voldoende aangezien rookbeheersing enkel bekomen kan worden door middel van een combinatie van 

actieve en/of passieve brandveiligheidsmaatregelen

• De plattegrond van een gebouw en de toepassing van brandveiligheidsmaatregelen zullen bepalen als een onmiddellijke evacuatie

mogelijk is  

• Indien een Defend in Place strategie de enige mogelijke evacuatiestrategie is, is niet enkel rookbeheersing belangrijk om een veilige

evacuatie te garanderen. Bijkomend worden de interventie van de brandweer en menselijk gedrag een zeer belangrijk onderdeel

van de evacuatiestrategie

Conclusies



Bedankt voor 
uw aandacht

Contact : Pieter Poppe

Afdelingshoofd Consultancy ISIB

pieter.poppe@isibfire.be

Download de VIPA-studies

www.departementwvg.be/onderzoek-brandveiligheid-zorggebouwen

https://www.warringtonfire.com/resources/innovative-application-of-smoke-control-in-
residential-care-buildings

mailto:pieter.poppe@isibfire.be
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https://www.warringtonfire.com/resources/innovative-application-of-smoke-control-in-residential-care-buildings
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