BASISPRINCIPESVAN BRANDBESTRIJDING
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In de eerste helft van dit jaar behandelden we in BrandSeBrandweer de Nederlandse
basisprincipes van brandbestrijding. Vorig jaar zijn tijdens de International Fire Instructors

Workshop (IFIW)ook acht internationale niet onderhandelbare basisprincipes vastgesteld.
Deze zijn, net als de Nederlandse basisprincipes, bedoeld om het vak veiliger te maken. 'Het
belangrijkste verschil is dat de Nederlandse basisprincipes echt debasis zijn. Internationaal
is men soms wat verder en wordt dus ook gekeken naar andere zaken. Dat sommige
onderdelen nog niet in onze basisprincipes zijn benoemd, wil niet zeggen dat we ze nog niet

toepassen. De internationale basisprincipes zijn al voor een groot deel in Nederland
geïmplementeerd, maar er is ook nog werk aan de winkel', vertelt Siemco Baaij van CFBT-NL.
Hij was vorig jaar betrokken bij de totstandkoming van de internationale basisprincipes.
DOOR JILDOU VISSER

k denkdatwein Nederlandheelver zijn alswekijken
naar de nianier waarop we de brandweerorganisatie
hebben ingericht en hoe we zowel de nationale als de
internationale basisprincipes vorm hebben gegeven. Dat
komt ook doordatwe in Nederlandmet BrandweerNederlandéén

overkoepelende brandweerorganisatie hebben en éénnationale
Brandweeracademie.Datmaakthet makkelijkerlandelijk dingen
doorte voeren. In anderelandenzieje somsmeerdere academies
en nationale, regionale en statelijke brandweerorganisaties', aldus
Baaij. 'Daarnaast hebje te maken met cultuur- en organisatieverschülenenverschülenin procedureswaardooreeninternationaal
principe soms niet altijd direct in te passen is. Neem bijvoorbeeld
het internationale principe dat iedere brandweerman of -vrouw
eenwarmtebeeldcamerabij zichmoet hebben.Datis in Nederlandniet directte realiseren,want datvraagt ookwat van de
financiëlemogelijkheden.Erhangteenbehoorlijkprijskaartje
aan. Op dit punt kun je je afvragen hoever je wüt gaan. Over het

algemeendenkik datwekunnenstellendathetgoedisalswe
eerst de Nederlandse basisprincipes tot een automatisme maken

en dan pas nieuwe principes gaan toevoegen. Het moet immers
ookwerkbaarblijven.'
ANDERS OMSCHREVEN

In de internationalebasisprincipeszitten een aantaluitgangspunten die met andere woorden ook in de Nederlandse basis-

r
y

PUrWf WFI

3 '""i6
-£-. »

^

--^

Aseopeaes
^S6 !

-^j^f-^]

/ i?S<x

HtlTfHirweffiCStEXVK

i*Brm(nmiBi))ainri]FBmi!iaBi8)iiiiai

- aTnr«iB!»isTiasiaa>AWtiiO.

. "ne'*. __
j . tnBiisl-*'*"" ^
,. iaB»n"s"
/..'-«"".'r'

^^'°~~^~

32 nummer 10 oktober 2020 - Sdu Uitgevers

.

W VOGOSSSWWSIIT
AT

v/<ur»"s?.mBIS!"
''MWWWS'SS'

OPSlilW

^'WCTmiuro -

'Wl «HW"aa

h?=SS^?^^'i^na^
'Sl'SSW«slm ! /.,-.g'f'^*--'^' -»»T.w
. WMmamiiwiiasws

.

""SSS&-"

mirmmwnunKua.a

Brand&Brandweer

BASISPRINCIPES VAN BRANDBESTRIJDING

Beoordeel bij iedere opening of je verder kunt. Neem daar tijd voor.

Ais de brandhaard van buitenaf bereikbaar is en er is voldoende koelend
vermogen aanwezig, heeft het van buitenaf blussen de voorkeur.

principes zijnvastgesteld. Denkdaarbij aanhet zo snel mogelijk
water op het vuur brengen.Maarook het uitvoerenvan een
360 graden verkenning en het sluiten van alle openingen vooraf gaand aan de brandbestrijding. In de Nederlandse basisprincipes
zijn dezelaatste twee benoemdonderhet doenvan eenbuitenverkenningmet debijbehorendevragen en het toepassenvan
antiventilatie. Baaij:'Eendeelvan de internationalebasisprincipes is dus wel degelijkverweven in de Nederlandsepraktijk,
zonderdat het letterlijk zobenoemdis.'

Als het gebouwgroter of ingewikkelderis, is het goedom niet
alleenbij debuitendeurte beoordelenofje naarbinnenkunt,
maarbij iedere openingte beoordelenofje verder kunt', aldus
Baaij. 'Hier kunje dus stellen dat de internationale eenverdiepingis van de Nederlandse.Dat geldt ookvoor het zevendeinternationalebasisprincipe,de commandovoering. Hierinkunnen
we nog eenflinke slagmaken. De afgelopenjaren zijnweliswaar
met de situationele commandovoering al flinke stappengezet,
maarhet omschrijvenvan doelstellingen kan concreter.'

GAAT EEN STA

=i :NOEMD, WELVE WE .
Daarnaastzijn er ook internationalebasisprincipesdie niet in
de Nederlandsezijnbenoemdmaarwel op een andere manier
zijn verwerkt. Denk daarbij aan het principe om bij een binneninzet laagte blijven. 'De gedachteachter dit principe is dat
rookbrandstofis en dat het dus niet verstandig is om rechtop
te lopen, met je bovenlichaamdoor de rook. Het is beter omje
onder de rooklaagdoorte bewegen.Jehoudt dan ookbeter zicht
en vermindert de hitteopbouwin je lichaam. In de nieuwemanschappenopleidingis dit principeverwerkt. Nieuwemanschappen wordt geleerd om laag voort te bewegen. Een goede ontwik-

VERDEF

Naastde internationalebasisprincipesdie in de Nederlandse
net anderszijn verwoord, zijn er ook internationale basisprincipes die een stap verder gaandan de Nederlandse.Dit komt
met nanie doordat de Nederlandseprincipes uitgaanvankleine
gebouwen, zoalswoningen.Neembijvoorbeelddebeoordeling
bij iedere opening ofje verder kunt. 'In de Nederlandse basisprincipes hebbenwe opgenomendatje niet naarbinnengaat
voorje weetwaardebrandzit enje genoegkoelendvermogen
hebt. Daarbij gaanwe uit van eenklein, niet te ingewikkeld
gebouw.Het internationale basisprincipegaateen stap verder.
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Het gebruik van een warmtebeeldcamera is in Nederland wel gangbaar, maar
nog niet opgenomen in de standaarduitrusting.

keling', vindt Baaij. 'Wat mij betreft wordt dit ook verwerkt in
een bijscholing voor alle al zittende manschappen.'
KENNISIS EEN MUST
Zowelde Nederlandseals de internationalebasisprincipeszijn
volgens Baaij niet onderhandelbaar. 'Dit is de strategie die we
moetenhanteren. Debasisprincipeszijn gestoeld op internatio-

nalewetenschappelijkekennisendaardoorgoedonderbouwd.
Ik denk ook dat we goed de slag hebben kunnen maken van
het theoretische wetenschappelijke naar de dagelijkse prak-

Kennis is en blijft een must. Dat betekent ook dat als we nieuwe
inzichten opdoen, we die ook nioeten verwerken.'

tijk. Deuitdagingis nuom diete latenlandenopdewerkvloer.
Deprincipesmoetenerinslijpen.Pasophet moment datdeze
basisprincipeseenautomatismezijn,kunnenweverderkijken.

GO

^ WEG

Baaijmerkt datdooranderelandennaarNederlandwordtgeke-

Tegelijkertijdmoetenweeraandeanderekantookvoorwaken

ken. 'We zijn echt op de goede weg. Dat komt ook doordat we
vanuit de internationale basisprincipesNederlandseprincipes
hebben vormgegeven die we een structurele plek geven. Die
wordenverwerkt in doctrines en in de opleidingen.Wemogen
er best trots op zijn dat we in zo'n korte tijd het zo'n structurele

dat dit is wat het is.

plekhebbenwetente geven.'

Internationaalhaddenwe eenhele lijst met principeswaarvan
we vonden dat die tot de basis moest horen, maar we moeten

ookoppassendatweniette veelregelsmaken.Brandbestrijding
is nou eenmaal eenpraktischvak in een dynamischeomgeving.
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