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Jaarthema 2017:
Brand en verminderd
zelfredzamen
In februari 2015 werd Nijmegen, en daarmee de hele Veiligheidsregio, opgeschrikt door
een grote brand in een wooncomplex met meerdere verminderd zelfredzame bewoners.
Gezien de vergrijzing in Nederland en de tendens dat mensen langer thuis wonen, is zo’n
brand een groot risico binnen de Veiligheidsregio.
In het Regionaal beleidsplan 2016-2019 hebben we daarom het thema ‘Brand en
verminderd zelfredzamen’ als jaarthema voor 2017 centraal gesteld. In 2017 onderzochten
we welke maatregelen ingezet kunnen worden om de kwetsbaarheid van deze doelgroep
bij brand te verkleinen. Ook waren er allerlei activiteiten om het onderwerp ‘Brand en
verminderd zelfredzamen’ onder de aandacht te brengen.
De kennis en ervaringen die deze activiteiten ons opgeleverd hebben, geven ons en onze
crisis- en ketenpartners richting voor het bepalen van wat we kunnen doen om zo goed
mogelijk mensen die verminderd zelfredzaam zijn, te helpen bij incidenten, crises en
rampen. We hebben nu een beter beeld van de activiteiten waarop we ook de komende
jaren kunnen en zullen inzetten om onze regio voor deze doelgroep nog veiliger te
maken.In deze Multinieuws-special een terugblik op de activiteiten in 2017 en de belang
rijkste opbrengsten daarvan.

De doelgroep
Nederland vergrijst in rap tempo. Er zijn in Nederland
steeds meer ouderen van 65 jaar en ouder. Daarnaast
bereiken senioren gemiddeld genomen ook een steeds
hogere leeftijd. Deze ‘dubbele vergrijzing’ in combinatie
met het feit dat senioren worden gestimuleerd om langer
zelfstandig thuis te blijven wonen, heeft ingrijpende
consequenties voor de maatschappij.
Zelfs met de nodige thuishulp/-zorg en mantelzorg
is het voor deze groeiende groep steeds moeilijker om
zelfstandig te kunnen functioneren in de dagelijkse
situatie, laat staan bij incidenten, rampen en crises.
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‘Vooral verminderd zelfredzamen die niet
beschikken over een
sociaal netwerk of mensen
die in armoede leven,
weten hun weg naar
instanties of gezelschap
moeilijk te vinden.
Deze groep groeit.’
Vrijwilliger Thuishulp in gesprek
met Platform zelfredzaamheid

Onder 65-plussers vaker doden bij brand
Uit onderzoek van de Brandweeracademie
blijkt dat onder burgers boven de 65 jaar
ruim 2,5 keer zoveel doden vallen bij brand
dan bij personen jonger dan 65 jaar. Dit komt
door een aantal risicofactoren in relatie tot
de woning, de inrichting en de kwetsbaar
heid (zoals lichamelijke, mentale- en cogni
tieve beperkingen en sociale omstandig
heden). Het aantal 65-plussers neemt daarbij
door de vergrijzing komende jaren verder
toe. Waar er in 2012 nog 2,5 miljoen ouderen
thuis woonden, zijn dat er in 2030 ongeveer
4 miljoen.

weer is daarom groot en wordt (gelukkig)
ook erkend. Elkaar kennen en het professio
neel organiseren van de samenwerking is
daarbij belangrijk.
Ook bleek dat verminderd zelfredzame
personen over het algemeen hulp ver
wachten van de woning- of zorginstelling of
afhankelijk zijn van hun sociaal netwerk bij
het nemen van maatregelen om brand te
voorkomen of de effecten te verkleinen
door bijv. het ophangen van rookmelders.
Het is belangrijk dat deze verwachting ook
afgestemd wordt met die partijen.

Het belang van samenwerking tussen
instanties als zorginstellingen (thuiszorg),
woningstichtingen, gemeenten en brand

Beïnvloedingsanalyse:
‘Aan welke knoppen kunnen we het beste draaien?’
Het beïnvloeden van risico’s is een samenspel
tussen verschillende partners en de Veiligheids
regio. Het gaat niet alleen om het toepassen
van regels, maar ook het zoeken van maat
regelen die de veiligheid bevorderen, het
motiveren van anderen en het beïnvloeden
van gedrag.
Waar heeft de Veiligheidsregio invloed op?
Dat geldt ook voor het jaarthema: wat doen
we al om het risico van een brand met zelf
standig wonende ouderen te beheersen?
En wat kunnen we meer, minder of anders

doen? Een beïnvloedingsanalyse maakt
inzichtelijk waar je als Veiligheidsregio en
partners wel en geen invloed op hebt èn
waar je de meeste winst kunt behalen.
Samen met deze partners, zoals een senioren
netwerk, gemeente en omgevingsdienst,
bespraken en beoordeelden we een aantal
mogelijke maatregelen. Bijvoorbeeld het
beïnvloeden van gedrag door voorlichting
of door striktere handhaving en toezicht.
Wat zijn bijvoorbeeld de geschatte kosten
hiervan, wat is het effect en wie is er
verantwoordelijk?

‘De zorgverleners en vrijwilligers zien/signaleren veel en kunnen
dat dan ook aankaarten bij de oudere, zelfstandig wonende bewoner.
Dit gebeurt ook al vaak. Daarom zou het helpen als degenen die het
kunnen signaleren en zeggen, goed voorgelicht zijn’.
Vrijwilliger SWON
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Sociale wijkteams
kansrijke schakel

Het in beeld hebben van
(verminderde) zelfredzamen

Met name in de voorlichting lijken
de beïnvloedingsmogelijkheden
kansrijk. Goede en regelmatige
voorlichting richting de doelgroep
draagt bij aan risicobewustzijn en
dan vooral mondeling. De sociale
wijkteams van de gemeenten
worden hierin als een belangrijke
schakel gezien. Bij andere maatregelen, bijvoorbeeld striktere
handhaving van het bouwbesluit,
was nog niet voldoende duidelijk
hoe groot het mogelijke effect
was op speciﬁek dit risico.
Naast het bespreken van de maatregelen geeft het overleg inzicht
in ieders rollen en kennis. De
sociale wijkteams hebben vanuit
databases zicht op gebouwen met
verminderd zelfredzamen. Voor
de hulpdiensten kan het helpen
snel te weten of een brand in een
gebouw een gebouw met verminderd zelfredzamen betreft.

‘De brandweer heeft geconstateerd dat het effect van
voorlichting groot kan zijn;
bij een actuele brand in een
woongebouw hebben de
bewoners goed gehandeld.
Ze zijn bij een voorlichtingssessie van de brandweer geweest en ook de desbetreffende woningstichting treedt
hierbij actief op (herhaling
van de voorlichting).’
Berdike Duijzer, adviseur Brandveilig
Leven, brandweer
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Bij verschillende typen crises helpt het de hulpverlening om te weten of er zich in een gebouw
verminderd zelfredzamen bevinden. Zo blijkt dat
een snellere opschaling helpt omdat er meer ‘handjes’
nodig zijn voor ontruiming en redding. Maar ook
vraagt de doelgroep meer van opvang, verzorging
en vervoer (meer mensen opvangen, mogelijk
aangepast vervoer en aandacht voor huisdieren).
Dit op persoons- of adresniveau organiseren, is niet
haalbaar omdat dit beeld steeds wisselt en daarnaast
het in kaart brengen zeer arbeidsintensief is. Een
alternatief hiervoor is het in kaart brengen van het
netwerk rondom verminderd zelfredzamen. Dat doen
we op dit moment al, bijvoorbeeld door de contacten
die de GHOR heeft met de zorginstellingen en
informatie waarover de andere kolommen tijdens
crises over beschikken (bevolkingszorg/ gemeenten,
brandweer, politie).

‘Mogelijk kan hierin nog versterking
plaatsvinden, als vooraf helder is voor
de brandweer en gemeenten, over
welke informatiebronnen zij kunnen
beschikken hiervoor. En via welke lijnen
zij deze bronnen kunnen raadplegen.’
Sanne Bastings, Veiligheidsbureau

Zelfstandig wonende senioren
aan het woord
Als onderdeel van het jaarthema zijn we in gesprek gegaan met onze belangrijkste doelgroep
hiervan. Hiermee wilden we inzichtelijk te krijgen of ze zich bewust zijn van de risico’s, of ze
weten wat ze moeten doen in geval van een brand en welke vragen er over dit onderwerp
leven. Deze groep mensen zal de komende jaren namelijk alleen maar groter worden. Het is
daarom goed om niet alleen óver, maar ook mét ze te praten.
In totaal bezochten we 14 woongebouwen,
verspreid over acht gemeenten en spraken we
met 175 bewoners. De gemiddelde leeftijd
van de mensen die we spraken, was 76 jaar.
Zo’n 80% van de ondervraagden had wel eens
nagedacht over hoe men veilig kan vluchten
in geval van een brand. En ongeveer evenveel
bewoners gaven aan dat zij zelfstandig het
woongebouw met spoed kunnen verlaten,
hoewel slechts een klein deel het daadwerke
lijk eens heeft geoefend. Voor de bewoners
die zeggen niet snel weg te kunnen, is een
lichamelijk beperking (slecht ter been, rolstoel
afhankelijk) veruit de belangrijkste reden.

‘Kijk zie je die noodtrap daar?
Daar kun je toch niks mee?’
Bewoonster met rollator, 3 hoog

‘De laatste ontruimingsoefening is
3 jaar geleden, Dat zou best vaker
mogen! Er zijn inmiddels veel nieuwe
buren en zo’n oefening is dan niet
alleen leerzaam, maar ook gezellig.’
Een bewoner

Verder gaf een grote groep aan dat er
behoefte is aan meer informatie. Hierbij
blijft de ‘oude vertrouwde’ papieren folder
het populairste medium.
Binnendeuren te vaak open
Een verbeterpunt bleek het sluiten van de
binnendeuren. Slechts één op de drie bewo
ners gaf aan ’s nachts de tussendeuren te
sluiten. Terwijl gesloten deuren ervoor zorgen
dat giftige rook – de grootste bedreiging bij
brand – nog even tegen wordt gehouden.
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Wat deden we in 2017

Brandweerbingo
Tientallen senioren
uit Tiel en Groesbeek
woonden speciale
bingomiddag bij met
informatie en leuke
brandweerprijsjes.

Bezoek burgemeester Slinkman
en brandweer aan ouderen
Ouderen in de gemeente Berg
& Dal kregen persoonlijk voorlichting over
brandveiligheid en oefenden hun vluchtroute.

Kenniscongres ‘Samenwerken
aan Brandveilig Leven’
Zo’n 50 partners van verschillende organi
saties en instellingen spraken over het
samenwerken op het gebied van brand
en verminderd zelfredzamen.

‘Thuis met het
Grootste Gemak’

Oefeningen
Opleiden, trainen en oefenen vormen een
essentieel onderdeel van rampenbestrijding
en crisisbeheersing. Dit jaar stonden de oefe
ningen grotendeels in het teken van brand
en verminderd zelfredzamen.
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West Maas en Waalse oudere
inwoners en hun (klein)
kinderen werden geïnformeerd
over de mogelijkheden om
langer gezond, veilig en
comfortabel thuis te
kunnen blijven
wonen.

Convenant met
Pro Persona
‘Geen nood bij
brand’

Brandveilig wonen Handelingskaart
Steeds meer mensen in Gelderland-Zuid zijn zich bewust van hun eigen rol op het gebied van brandveiligheid.
Dit is ook belangrijk, want de kans op een woningbrand is 1 op de 65 woningen, dit is ongeveer 1 huis per 2
straten. Iedereen kan zelf van alles doen om de eigen brandveiligheid te vergroten. Deze kaart biedt tips en
handelingen om stap voor stap uw woning brandveiliger te maken. Zo zorgt u ervoor dat u bij brand tijdig
wordt gewaarschuwd en weet wat u moet doen.

Voorkomen van brand
Koken

Het doel van de samenwerking is het vergroten
van de bewustwording
rondom brandveiligheid.
Samenwerking is hierbij
nadrukkelijk het
sleutelwoord.

Woningbouwvereniging
Woonzorg Nederland
startte in Winssen met
het initiatief om een
aantal woongebouwen
die onder hun beheer
vallen, te voorzien van
rookmelders.

Vet in de afzuigkap kan gemakkelijk vlamvatten.
Maak de afzuigkap maandelijks schoon.
Metalen filters kunnen vaak gewoon in de vaatwasser.

Brandbare materialen
Plaats brandbare materialen ver genoeg van het fornuis.
Zo voorkomt u dat deze per ongeluk vlam vatten.
Ook kleding is brandbaar. Kijk uit met wijde kleding
en sjaaltjes.

Blijf er bij
Vlam in de pan komt regelmatig voor. Blijf in de buurt van
het fornuis of de oven wanneer u kookt. Zo kunt u snel
handelen als het mis dreigt te gaan.
Gebruik een kookwekker om te voorkomen dat
uw gerecht aanbrandt.

Elektrische apparatuur

Roken

Voorkom overbelasting

Beddengoed en stoffering vatten snel vlam. Rook
niet in bed en zorg dat uw sigaret goed gedoofd is
voordat u de kamer verlaat!
Koop een vlamdovende asbak,
verkrijgbaar bij winkels met
huishoudelijke artikelen.

Meerdere zware apparaten op één stopcontact/
stekkerdoos? Gebruik ze dan om de beurt om
overbelasting te voorkomen.

Schone filters
Maak de filters van de droger
na elke droogbeurt schoon.
Dit bespaart energie en duurt
maar 1 minuut!
Zet een prullenbakje naast
de droger voor het stof.

Rookmelderteam
plaatst dertig
rookmelders in
seniorencomplex
Winssen

Schone apparatuur

In de buurt aan het
stofzuigen? Zuig dan gelijk
de droger en filters uit.

Kaarsen
Wist u dat?
• er waxinelichtjes op batterij verkrijgbaar zijn?
Net zo sfeervol en toch brandveilig!
• deze wél op de vensterbank of bij
gordijnen geplaatst mogen worden?
• dit bij echte kaarsen niet kan?

Netwerkdag
bevolkingszorg
In Druten stond de
jaarlijkse netwerkochtend
voor alle bevolkingszorgfunctionarissen in het
teken van brand
en verminderd
zelfredzamen.

Handelingskaart
De Veiligheidsregio en brandweer brachten een handelingskaart uit met adviezen en tips
waarmee zowel wijkverpleegkundigen als cliënten praktisch
toepasbare informatie krijgen
over brandveilig wonen.

‘Lang zal u
wonen’
Op initiatief van het
seniorennetwerk
Nijmegen (SWON)
hadden studenten
‘Event Management’
een bijeenkomt voor
senioren georganiseerd. De Veiligheidsregio beant woordde
veel vragen over
brandveiligheid.
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Wat betekent dit voor wat we doen?
De kennis en ervaringen die we het afgelopen jaar vanuit het jaarthema ‘Brand en verminderd
zelfredzaamheid’ hebben opgedaan, verwerken we waar mogelijk in onze werkzaamheden.
Wat kan de Veiligheidsregio oppakken vanuit de genoemde opbrengsten?

Investeren in netwerken
Professioneel èn informeel netwerk zijn van
belang voor de veiligheid van verminderd
zelfredzamen. Hiervoor is het belangrijk
structureel aansluiting te vinden bij relevante
netwerken. Dit is mogelijk door samen
werking van hulpdiensten, crisisorganisatie,
zorginstellingen, gemeenten, woningstich
tingen/-corporaties,vrijwilligersorganisaties.
De Veiligheidsregio zal de netwerkactiviteiten
voortzetten en versterken. Gemeenten
hebben met name een belangrijke positie
richting verminderd zelfredzamen. Zij hebben
de contacten met inwoners met een hulp
behoefte en kunnen informatie hierover ook
inzetten bij een calamiteit. Daarnaast hebben
de gemeenten ook instrumenten in handen
om zelfredzaamheid in en rond de woning
te versterken vanuit de toezichtstaken die
ze hebben ten aanzien van bouwen.

Ondersteuning netwerk bij
voorlichting
Het professioneel en informeel netwerk
kunnen door de brandweer gevoed worden
met instrumenten om hen te ondersteunen
bij het geven van voorlichting (zoals de han
delingskaart). De kracht zit vervolgens in de
herhaling van de voorlichting door en in de
alertheid bij de mensen (professionals van
de gemeente en bijv. thuiszorg, vrijwilligers

en mantelzorgers) die bij zelfstandig wonende
ouderen over de vloer komen.

Locaties in beeld
Voor de VRGZ helpt het in beeld hebben
van woongebouwen waar veel ouderen
wonen om bij een crises sneller op te schalen,
bijvoorbeeld ten behoeve van extra inzet
voor redding en ontruiming en voor opvang
en vervoer. Met name met zorginstellingen
zijn de contacten bij crises voorbereid en
worden als het nodig is ingezet als bron voor
het lokaliseren van verminderd zelfredzamen.
De kennis die brandweer en gemeenten heb
ben, wordt waar mogelijk ingebracht tijdens
crises. Mogelijk kan hierin nog versterking
plaatsvinden, als vooraf helder is voor de
brandweer en gemeenten over welke info
rmatiebronnen zij kunnen beschikken en via
welke lijnen zij deze kunnen raadplegen.

Inzichten uit het bewoners
onderzoek meenemen in
onze activiteiten
Het bewonersonderzoek heeft informatie
opgeleverd over zelfredzaamheid, infor
matiebronnen die gebruikt worden door
ouderen en over informatiebehoefte. Dit
levert inzichten die het team Brandveilig
Leven en het team communicatie kunnen
gebruiken bij hun activiteiten.

Colofon
Eindredactie en coördinatie Annemarie Koop
Redactie Annemarie Koop, Mieke Okhuysen
Fotografie VRGZ tenzij anders vermeld
Vormgeving Deel 2 ontwerpers, Nijmegen

Multinieuws is de digitale nieuwsbrief van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
(VRGZ) en wordt verzonden aan bestuurders, partners in veiligheid en andere
betrokkenen bij de crisisbeheersing en rampenbestrijding in Gelderland-Zuid.
Multinieuws ook ontvangen? Mail dan naar communicatie@vrgz.nl.

Wil je tijdens een groot incident weten wat er aan de hand is en wat je moet doen? Volg dan @CrisisGLZ op Twitter of Facebook.
Op LinkedIn kun je ons volgen voor nieuws, vacatures en activiteiten.

