
Deelsessie 
brandonderzoek
‘Brandveiligheid van 
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Even voorstellen
Nick Put (Nick.Put@vggm.nl)

- Adviseur brandveiligheid en 
brandonderzoeker bij Brandweer 
Gelderland-Midden

- Vrijwilliger bij veiligheidsregio Noord-
Oost Gelderland
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Overzicht
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TBO/ Team 
Brandonderzoek

Wat doet TBO?

Om van te leren

Kwalitatief & kwantitatief onderzoek 
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TBO/ Team
Brandonderzoek

Mate van een incident
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Casus uit de praktijk
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Onderzoeksvragen
Hoofdvraag: 

Hoe kan een brand in een woning in een 
woongebouw leiden tot 6 slachtoffers, 
waarvan één dodelijk slachtoffer?

Deelvragen:

1. Wat is de oorzaak van de brand?

2. Welke factoren hebben een rol 
gespeeld bij de rookverspreiding?

3. Voldoet het getroffen gedeelte van 
het gebouw aan wet- en regelgeving?
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Gebouwkenmerken
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Brandkenmerken



Menskenmerken
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Vraag aan bewoners: 
Wat was het eerste wat 
u deed na het ontdekken 
van de rook?

A. Zoeken naar de bron → voordeur 
openen

B. Koffie zetten en in de woonkamer 
wachten op de brandweer

C. Schoonzoon bellen

D. Alle lampen aan doen in huis

E. Rookmelder uitdrukken en verder slapen

F. Wachten



Bewoonster (slachtoffer)

Zoon buurman

Buurman
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Het incident



112 meldingen
• 03:26 112 melding vanaf 3e verdieping. De melder ziet vlammen en geeft aan dat ‘de hele tent’ 

in de fik staat. De bewoonster zit bij hem op de gang. De buren slapen allemaal nog. 

• 03:27 112 melding 1e verdieping: uitslaande brand op de 4e verdieping. Gaat overige bewoners 
waarschuwen.

• 03:28 112 melding vanaf 3e verdieping. Bewoner is niet duidelijk en in paniek.

• 03:30 112 centrale Driebergen belt. 112-tjes worden tegengehouden. 

• 03:31 112 melding 4e verdieping rookmelder te horen. Bewoner vindt het doodeng. 

• 03:41 zelfde bewoner belt nogmaals. Woning ziet blauw van de rook. Voor haar woning nog 
meer rook. Op het balkon staan is geen optie. Daar is nog meer rook 

• 03:40 man belt over schoonmoeder op 4e verdieping. Is invalide en het hele huis zou onder de 
rook staan. Durft of kan niet naar het balkon. 
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Kladblokregels
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Inzet brandweer
• Transitional attack → Offensief binnen. 

• Politie ingezet voor ontruimen eerste en tweede verdieping

• Ontruimen complete gebouw i.v.m. rookverspreiding
• Controleren op achterblijvers/ slachtoffers

• Onbekend hoeveel slachtoffers

• Meten op CO

• Vrijgeven

• Nazorg (Salvage, Woco, TBO etc.)
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Inzet brandweer

• 3 Tankautospuiten

• 2 Redvoertuigen

• Code 10 Ambulance
• 10 ambulances

• MMT

• OvD-G

• GRIP 1

13-3-2023 19



Oorzaak van de brand

• Politie heeft onderzoek gedaan

• Oorzaak onbekend

• Misdrijf uitgesloten
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Rookverspreiding
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Rookverspreiding
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Rookverspreiding
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Rookverspreiding
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Gang 3e Gang 4e



Rookverspreiding
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woning
gang



Samenvattend

• Menselijk gedrag is onvoorspelbaar bij brand en kan grote 
invloed hebben op de mate van brandveiligheid/ het 
incident.

• Een incident met kwetsbare personen en/ of personen die 
niet kunnen vluchten hebben grote impact op het incident 
en op de hulpverlening. 

• Rookverspreiding is een probleem/ uitdaging. Zowel voor 
gebruikers als voor de brandweer.
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Vragen?
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