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Inleiding



Inleiding

• Recentelijk uitgevoerd grootschalig onderzoek naar de doeltreffendheid van verschillende soorten

actieve en passieve brandveiligheidsmaatregelen in het kader van rookverspreiding in woonzorggebouwen

(met brand in evacuatieweg!)

• Studies uitgevoerd in opdracht van VIPA 

(onderdeel van het Department Welzijn, Volksgezondheid & Gezin van de Vlaamse Regering)

• Studies uitgevoerd door WFRGENT en/of Universiteit Gent

• 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



Inleiding

Doel van de VIPA-studies

in geval van brand

compartiment
(= regelgeving)

welke compenserende
brandveiligheidsmaatregelen kunnen

toegepast worden???
(= afwijking)
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What happens in the fire room, better stays in the fire room

• Rookverspreiding wordt veroorzaakt door drukverschillen (van hoge druk naar lage druk)

• Rookverspreiding van een ruimte naar een andere ruimte is enkel mogelijk via de verbindingen (openingen) tussen deze ruimtes

• Eens de rook zich buiten de (brand)ruimte bevindt, is verdere rookverspreiding in het gebouw onvoorspelbaar omwille van deze 
drukverschillen 

Het is beter om de rook in de (brand)ruimte te houden dan de rook tegen te houden aan de grenzen van de (brand)ruimte 

Drukstoot

Rookverspreiding kan ook veroorzaakt worden door een drukstoot (bv. bij het sluiten van een deur in een luchtdichte – met rook 
gevulde - ruimte) 

Overdruk (en dus ook rookverspreiding) ten gevolge van een brand

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

Rookverspreiding



Overdruk (en dus ook rookverspreiding) ten gevolge van een brand (vervolg)

• De grootte van deze overdruk wordt bepaald door de luchtdichtheid van de ruimte (= de lekoppervlakte) en de brandcurve

• Overdruk zal dus altijd rookverspreiding veroorzaken, maar het debiet (= hoeveelheid rook) hangt af van:

▪ de grootte van de overdruk en de duurtijd van de piek

▪ de oppervlakte van de openingen

Overdruk in een ruimte in geval van een normaal ontwikkelde brand (medium αt² - brandcurve)

Opgelet! Bovenvermelde waarden zijn louter indicatief en dienen eerder als kwalitatieve dan als kwantitatieve waarden aangenomen te worden

Rookverspreiding

Groot volume 
(bv. gemeenschappelijke ruimte)

Klein volume
(bv. kamer)

Kleine lekoppervlakte
(ventilatie gecontroleerde brand)

1000 Pa (max.)
350 s boven 10 Pa

overdruk boven- en onderaan de ruimte

500 Pa (max.)
35 s boven 10 Pa

overdruk boven- en onderaan de ruimte

Normale lekoppervlakte
(ventilatie gecontroleerde brand)

100 Pa (max.)
300 s boven 10 Pa

overdruk boven- en onderaan de ruimte

50 Pa (max.)
30 s boven 10 Pa

overdruk boven- en onderaan de ruimte

Grote lekoppervlakte
(ventilatie of brandstof gecontroleerde brand)

10 Pa (max.)
constant (brandstof gecontroleerd)
overdruk enkel bovenaan de ruimte

10 Pa (max.)
constant (brandstof gecontroleerd)
overdruk enkel bovenaan de ruimte
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Rookbeheersing

Beperk de blootstelling aan rook tijdens de evacuatie

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)



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



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



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

• Brandscherm tot max. 1 m boven de grond

• Mechanische extractie in de brandruimte

• Toevoeropeningen in de evacuatieweg (in het plafond of een wand)

• Bekomen van een minimale luchtsnelheid onder het brandscherm teneinde rookverspreiding naar de evacuatieweg te 
verhinderen

• Toevoeropeningen in de evacuatieweg zorgen ervoor dat eventuele rook in de evacuatieweg ook afgevoerd wordt

Rookbeheersing



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

• Brandscherm volledig naar beneden

• Mechanische extractie in de brandruimte

• Toevoeropeningen in de brandruimte (in het plafond of een wand)

• Bekomen van een onderdruk (of beperkte overdruk) in de brandruimte

Rookbeheersing



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

Voor Na

Rookbeheersing



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

Rookbeheersing

Rookverspreiding is enkel mogelijk als er een overdruk aanwezig is in de ruimte

Een onderdruk wordt gecreëerd in een (brandvrije) ruimte door middel van een rookbeheersingssysteem

Een overdruk wordt gecreëerd door een brand in een ruimte



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

Rookbeheersing

Toepassing van een rookbeheersingssysteem tijdens een brand in een ruimte



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

Rookbeheersing

Toepassing van een rookbeheersingssysteem tijdens een brand in een ruimte

Wanneer de brand te groot is of het extractiedebiet te laag, kan er een overdruk optreden



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

Voor Na

Opgelet : Deuren dienen bij brand zelfsluitend te zijn (≠ zelfsluitend)

Rookbeheersing



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

Voor Na

Maar zowel “opening” als “sprinklersysteem” kunnen geen

volledige onderdruk bekomen

=> Combinatie met rookwerende scheiding blijft noodzakelijk

Rookbeheersing

Opening heeft invloed 
op de grootte van de 

overdruk
(hoe groter de opening, hoe 

kleiner de overdruk)

Sprinklersysteem heeft 
invloed op grootte van 

de brand
(enkel invloed op 

drukopbouw na activatie 
sprinkler)



Residentieel rookbeheersingssysteem



Residentieel rookbeheersingssysteem

Atrium, industrieel gebouw,...

Duidelijke scheiding tussen de rooklaag en de omgevingslucht 
(= een rookvrije hoogte bekomen)

Een rookvrije evacuatie bekomen
Assisteren van de brandweer om de brand te lokaliseren en te doven

Compartiment met grote hoogte

Gemiddeld extractiedebiet: 150.000 m³/h

Parkeergarage

“Wegduwen” van de rook
(= een snelheid bekomen)

Assisteren van de brandweer om de brand te lokaliseren en te doven

Compartiment met geringe hoogte (2,5 tot 3 m)

Gemiddeld extractiedebiet: 300.000 m³/h

Algemeen gekende rookbeheersingssystemen (ontrokingssystemen)
Evacuatiestrategie: Onmiddellijke evacuatie



TOEPASSING RESIDENTIEEL ROOKBEHEERSINGSSYSTEEM
(in gebouwen met een beperkte hoogte)

EVACUATIESTRATEGIE

Creëren van een rookvrije evacuatieweg in de brandruimte Onmiddellijke evacuatie

Verhinderen van rookverspreiding (en verspreiding van andere toxische gassen) 
naar aanliggende compartimenten

Defend in Place
(kamer van de bewoner)

Rookvrij maken van de brandruimte (= evacuatieweg)
Defend in Place

(brandweer)

Residentieel rookbeheersingssysteem

Residentieel rookbeheersingssysteem
Evacuatiestrategie: Onmiddellijke evacuatie of Defend in Place

• Om drukopbouw in een ruimte tijdens brand beter onder controle te houden : natuurlijke toevoer en 
mechanische extractie

• Mogelijke toepassing is afhankelijk van de configuratie van het gebouw en/of de gekozen evacuatiestrategie



Conclusies



• Beperk de blootstelling aan rook (in evacuatieweg of in de kamer) in geval van (niet-zelfredzame) kwetsbare personen

• Neem maatregelen om een drukopbouw ten gevolge van een brand te verhinderen aangezien deze drukopbouw 

verantwoordelijk is voor de rookverspreiding naar aanliggende compartimenten

• Een (brand)ruimte kan alleen rookvrij gemaakt worden met behulp van een rookbeheersingssysteem en enkel indien de 

brand volledig uit is

• Een residentieel rookbeheersingssysteem

o kan toegepast worden in geval van verschillende evacuatiestrategieën

o is een combinatie van bestaande actieve en/of passieve brandveiligheidsmaatregelen

o is zo innovatief dat er geen referenties zijn voor het ontwerp en de inspectie ervan. Momenteel wordt hiervoor door 

Fireforum een document “Regel van Goed Vakmanschap” opgesteld (voorziene publicatie: eind 2023).

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
http://www.departementwvg.be/onderzoek-brandveiligheid-zorggebouwen
https://www.warringtonfire.com/resources/innovative-application-of-smoke-control-in-residential-care-buildings
https://www.warringtonfire.com/resources/innovative-application-of-smoke-control-in-residential-care-buildings
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