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bij iedereen,moetenwe eenlange ademhebben.Het moet omte
beginnenwordentoegepastin deles- enleerstof, maarwemoeten
ookkijkennaaralle oefenmomentenen met dezekennis in het
achterhoofdookvakerincidentenmet beeldmateriaalengeluidsbandenevalueren. Danhebje defeitelijke gebeurtenissenerbij,
danmerkje ook dat de herinneringvaaknet niet helemaalklopt.'

De Brandweeracademie heeft halverwege vorig jaar samen met de Programmaraad

Incidentbestrijding van Brandweer Nederland een set van vijf basisprincipes van brandbestrijding vastgesteld. Wat zijn deze basisprincipes? En hoe maken ze het werk veiliger en efficiënter?
In deze nieuwe rubriek gaan we de komende edities steeds in op éénvan de basisprincipes. In
dit eerste nummer van het jaar starten we met het principe Neem meer tijd (stop en denk na).
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et principe Neem meer tijd (stop en denk na) kent zijn
oorsprongin het onderzoeknaarsituationele commandovoering.

veiligerinzetplante maken.Wellichtkiesje danvoor eenandere,
snellere aanvalsroute dieje eerder niet had gezien. Waar we
voorheen onze mensen leerden om aanrijdend een plan te maken
enter plaatse direct inte zetten, wiUenwe nu eennieuweroutine
inslijten. Neemdetijd omter plaatse goedte kijken, zie enbesef
daadwerkelijkwatje ziet en maakopbasis daarvanter plaatse
een inzetplan. Oni die nieuwe routine tussen de oren te krijgen

PRAKTIJK:TIJD NEMENVERBETERTHET BEE D EN DE
INZET
Dathet principe Neemmeer tijd (stop en denkna) echtkanleiden
tot eenbetere en snellere inzet, heeftbevelvoerderGijs Cretier
vanBrandweerFlevolandervaren.Toenhij vorigjaarwerd
gealarmeerdvoor eenwoningbrand,warennogveel gegevens
onbekend.'Ikwistniet waarhet preciesbrandde,wantde eerste
gegevensdathetbranddein de slaapkamerop debovenverdiepingwerdenal snel gewijzigdnaarde aanbouwofschuur.Ook
wist ik niet ofer mensenbinnenwaren.' Terplaatsebesluithij
samenmet zijnmanschappeneerst eenkorte verkenningte doen.
Waarbrandthet precies?Hoe ontwikkeldis debrand?Enhoe
kunnenze er het snelstbijkomen? 'Deburenkondennietvertellen
ofer mensenbinnenwarenen dus gingik uit van één,mogelijk
twee slachtoffers', aldusCretier.Bij aankomstziethij veel zwarte
rook en aande achterzijdevan dewoningeenforsebrand.Tijdens
deverkenningziethij dat aandevoorkant zwarterookuit de
woningperst. 'Mijn eerstebeeldwas dat debrandaande achter-

zijde woedde. Het was nog niet helemaal duidelijk of het om een
buiten- ofbinnenbrandging.Mijn aanvalsploegheeft snel aande
achterzijdegekekenenkonvertellen dat het om eenuitslaande
binnenbrandging.' Debranddreigt danoverte slaannaarde
bovenverdieping.'Ikhebtoenhetplan geniaaktom eerst vanbuitenafmettwee stralenlage druk op debrandaande achterkantin
te zetten. Debrandwassnel ondercontrole. Aandevoorzijde heb
ik vervolgens direct alle ranieneruit laten slaanen devoordeur
geopend,zodatwe zosnel mogelijk eenoverleefbare situatievoor
de eventuele slachtoffers zouden creëren. Mijn nunimers 3 en 4
zijn aandevoorzijde naarbinnengegaanenhebbenalles verkend
op aanwezige personen of huisdieren. Die bleken er gelukkig niet
te zijn.'
Achterafis Cretierbij dat hij ter plaatse detijd heeft genomen
om.eensneUerondomverkenningte doen. 'Voorheenzouik mijn
manschappenmet de snelle aanvalsstraalDLSvanafdevoordeur
naarbinnenhebbengestuurd. Danhaddenzebinneneenlange
aanvalsroutegehadvoordat zebij debrandwaren.Dathadanders
afkunnenlopen. Hoewelik detijd heb genomen,hebik in niijn
verkenningalsnoggemist dat dewindop de achterkantvan de
woningstond. Dooreendeuraandevoorkantte openenhadde
wind veel makkelijker de brand door de woning kunnen jagen',
vertelt hij. 'Kortom: door de tijd te nemen voor een volledige verkenning en te kiezen voor lage druk, hebben we de brand snel en
veilig kunnen blussen.'

HUMAN FACTORS
Uit het onderzoekvan de Brandweeracademienaar situationele

commandovoering is gebleken dat bij besluitvorming onder druk
signalen, mondelinge informatie afbeelden worden gemist. 'We
kennen aUemaal wel voorbeelden van inzetten waarbij de situatie
achteraf anders is dan we aanvankelijk hadden gedacht. In stressvolle situaties pikken we signalen niet volledig op en kiezen we
automatisch voor de inzettactiek die we gewend zijn toe te passen.
Dat is ook niet gek, ook wij mensen hebben maar een beperkte
capaciteit, zeker in stressvolle situaties', begint Hans Hazebroek,
onderzoeker bij de Brandweeracademie. 'Juist vanwege die

menselijkefactorhebbenwein datonderzoekalaangegevendat
het goed zou zijn om meer rustmomenten in te bouwen, zoals

directnaaankomstbij eenincident,omgoedte kunnenkijken
naarwat er nou echt aandehandis, stop en denkna. Maarook

omnadeverkenningkortmet deploegte besprekenwatje hebt
gezien,zodatje allebeeldennaastelkaarkuntleggenomsamen
tot een compleet beeld te komen. Daarop kun je dan het inzetplan
maken.'
TIJD

'Neem de tijd om goed te kijken en de rondomverkenning volledig
te doen. Waarzit de brand? is die bereikbaar? Hebbenwe voldoen-

de koelend vermogen? Wat is de kleur van de rook? Is dat wat je
verwacht, ofwijkt deze af? Enwaar komt de wind vandaan? Als je
de tijd neemt en nog een keer kijkt, zieje vaak meer dan de eerste
keer', aldus Hazebroek. 'Hoe lang je daarover kunt doen is niet
concreet te zeggen. Natuurlijk hebben we geen uren de tijd, want

tijdis enblijftbijbrandbestrijdingvanbelang.' TochheeftHazebroekbij depraktijkexperimentenin Zutphenin 2014ookgezien
dat twintig seconden later starten met de inzet weinig verschü
maakt voor de overleefbaarheid van het slachtoffer of eventuele

branduitbreiding.'Maarintwintigsecondenkunnenwijwel
een betere verkenning doen en de tijd pakken om een sneller en
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