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‘VERWARDE PERSONEN’?
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ZIJN KWETSBARE 
BURGERS ‘ANDERS’?

• wie zijn ‘kwetsbare burgers’?

• wat is ‘anders’?

• wie lopen een hoger risico?

• is er een hoger risico specifiek bij 

brand/calamiteit?

• wat kunnen jullie daar als experts 

brandveiligheid eventueel preventief aan doen?
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KWETSBARE BURGERS – 1

• kwetsbare burgers

• lichamelijk (veelal hogere leeftijd)

• psychisch (alle leeftijden, 25-55 meest)

• cognitief (deels hogere, deels alle leeftijden)

• op andere wijze…. (bv. jeugdigen)

• ‘verwarde personen’?

• vooral mensen in aanraking met politie

• vaak overlast, wanhoop en dreiging

• kwetsbaarheid en verward sterk situationeel!
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KWETSBARE BURGERS – 2

• meeste kwetsbare burgers wonen zelfstandig

• niet iedereen:

• ziekenhuis

• verpleeghuis/VG-instelling/jeugdzorg-instelling

• psychiatrisch ziekenhuis

• beschermd wonen

• en werken op een gewone werkplek

• overal dus…
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HOGER RISICO?

• lichamelijk/psychisch/cognitief/anders

• in instelling: protocollen en bouwvoorschriften

• bij sommige psychische/jeugd problematiek: 

• risico op brandstichting (of poging daartoe)

• zelden: risico (de brand) opzoeken

• wel: paniek, ‘bevriezen’ door angst

• bij cognitieve problematiek: gebrek aan 

overzicht, risico op paniek en verkeerde keuzes
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SAMENVATTEND

• de meeste kwetsbare burgers reageren ‘gewoon’

• enkele kwetsbare burgers zijn zelf de calamiteit

• sommigen raken in paniek/bevriezen

• mensen met cognitieve problemen lopen het 
meeste risico:

• gebrek aan overzicht

• kans op paniek

• niet weten wat te doen

• averechts reageren op richtlijnen/advies/hulp
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PREVENTIEF?

• niet zoveel ‘anders dan anders’: kwetsbare 

burgers zijn minder anders dan we denken

• duidelijkheid en eenvoud

• aandacht voor ‘semi-institutioneel wonen’

• grote groei beschermd wonen voor mensen 

met psychische of verstandelijke problematiek

• fysieke veiligheid vaak nauwelijks 

aandachtspunt bij management en personeel
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TAKE HOME

• niet zoveel ‘anders dan anders’: kwetsbare 

burgers zijn minder anders dan we denken

• grootste risico is niet kunnen of niet weten 

wat te doen, niet zozeer niet willen

• brandveiligheid vaak niet tussen de oren in 

nieuwe woonomgevingen voor kwetsbare 

burgers
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AFSLUITING EN CONTACT

bauke.koekkoek@han.nl

Googlen op mijn naam, o.a.:

- podcast Correspondent

- essays (Trouw) over zorg en 

publieke organisaties

- columns (Trouw) over crisisdienst
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