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De eerste VIPA-studie [1] onderzocht de invloed van actieve 
(sprinkler- en RWA-systemen) en passieve (rookwerende en 
brandwerende deuren) brandbeveiligings maatregelen op de 
mogelijkheid om te evacueren via een gemeenschappe lijke 
ruimte waarin brand aanwezig is. De studie leidde tot een 
beoordelingskader van brandveilig heids maatregelen niet 
alleen in functie van de positie van de kamer van de bewoner 
ten opzichte van de brandruimte (= gemeenschappelijke 
ruimte die als evacuatieweg wordt gebruikt), maar ook in 
functie van de evacuatiestrategie (i.e. onmiddellijke evacuatie 
of Defend in Place).
Nadat de bovengenoemde studie was afgerond, was het 
duidelijk dat niet alleen verder onderzoek naar rookbeheersing 
in geval van evacuatie van niet-zelfredzame personen nodig 
was, maar ook dat de doeltreffendheid van andere 
rookbeheersingsmaatregelen, die niet in de eerste VIPA-studie 
aan bod kwamen, in kaart moest worden gebracht. Tijdens de 
tweede VIPA-studie [2] zijn aldus verschillende innovatieve 
toepassingen van rookbeheersing onderzocht en is bepaald 
voor welke evacuatie strategieën ze al dan niet kunnen ingezet 
worden.

Innovatieve toepassing 
van rookbeheersing  

in woonzorggebouwen
(de tweede VIPA-studie)
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Onderzoeks-
methodologie
In de eerste fase van de studie zijn vijf 
grootschalige brandproeven 
uitgevoerd. Tijdens de grootschalige 
proeven is – ter aanvulling van de 
eerste VIPA-studie – de doelmatig-
heid van een rookbeheersingssysteem 
(al dan niet in combinatie met een 
automatisch blussysteem) onderzocht. 
Bovendien is de doeltreffendheid van 
rookwerende deuren – in geval van 
een grote overdruk - in de praktijk 
onderzocht. 

In een tweede fase zijn CFD-
simulaties (CFD: Computational 
Fluid Dynamics) uitgevoerd. 
Aangezien niet alle mogelijke 
configuraties van het rookbeheer-
sings systeem in de praktijk kunnen 
getest worden, zijn CFD-simulaties 
uitgevoerd om enerzijds de invloed 
op de te onderzoeken parameters (bv. 
drukverschil, zichtbaarheid,…) te 
onderzoeken en anderzijds om vast te 
leggen onder welke randvoorwaarden 
het rookbeheersingssysteem kan 
aangewend worden.

In een derde en laatste fase is het 
toepassingsdomein van het rook-
beheersingssysteem gedefinieerd. Dit 
is gebeurd op basis van de resultaten 
bekomen tijdens de grootschalige 
brandproeven en van de CFD-
simulaties. In deze fase is ook 
toegelicht welke parameters een 
invloed hebben op de doeltreffend-
heid van het rookbeheersingssysteem.

In dit artikel zal vooral de nadruk 
gelegd worden op de verschillende 
innovatieve toepassingen van 
rookbeheersing en de belangrijkste 
conclusies van de tweede VIPA-
studie.

Rookbeheersing
Tijdens een evacuatie dient er steeds 
voor gezorgd te worden dat de 
evacuerende personen niet bloot-
gesteld worden aan de gevolgen van 

een brand, in het bijzonder bloot-
stelling aan rook en andere toxische 
componenten van de brandhaard. 

Deze evacuatie kan op twee 
manieren gebeuren: 
// onmiddellijke evacuatie: de evacuatie 

begint onmiddellijk van zodra het 
brandalarm gegeven wordt;

// uitgestelde evacuatie of Defend in Place: 
van zodra het brandalarm gegeven 
wordt, blijft de bewoner in de 
kamer, waar deze niet blootgesteld 
wordt aan de gevolgen van de 

brand. De bewoner wacht op het 
personeel en/of de brandweer die 
de evacuatie op een later tijdstip 
uitvoeren, m.a.w. de evacuatie 
begint slechts van zodra de 
omstandigheden tijdens de 
evacuatie niet meer kritisch zijn 
voor de bewoner. 

Ter info: In Nederland is ‘Defend in Place’ 
beter gekend als het ‘Stay in Place’ principe. 

In de context van deze studie en het 
vooropgestelde veiligheidsniveau 

Figuur 1: Gemeenschappelijke ruimte (= brandruimte) volledig gevuld met rook: 
een onmiddellijke evacuatie uit de kamer is niet mogelijk

Evacuatie uit de kamer doorheen de gecreëerde rookvrije evacuatieweg

Creëren van een rookvrije evacuatieweg door activatie van het brandscherm en het rookbeheersingssysteem

Figuur 2: Schematische voorstelling van de toepassing van een brandscherm tot op een hoogte boven de 
grond
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wordt rookbeheersing dus 
gedefinieerd als het garanderen van een 
rookvrije evacuatie door middel van actieve 
en/of passieve brandveiligheidsmaatregelen. 
In functie van de gekozen evacuatie-
strategie, i.e. een onmiddellijke 
evacuatie of een Defend in Place, 
zullen verschillende brandveiligheids-
maatregelen toegepast worden. 

Creëren van een rookvrije 
evacuatieweg in de brandruimte
De praktijktesten in de eerste VIPA-
studie hebben aangetoond dat - in 
geval van brand - de 
gemeenschappelijke ruimte (= de 
brandruimte) zeer snel gevuld wordt 
met een enorme hoeveelheid rook. 
Om die reden kan - rekening 
houdend met het vooropgestelde 
veiligheidsniveau - geen 
onmiddellijke evacuatie bekomen 
worden indien de kamer van de 
bewoner rechtstreeks uitgeeft op deze 
gemeenschappelijke ruimte. 

Teneinde een rookvrije evacuatieweg 
in de gemeenschappelijke ruimte (= 
de brandruimte) te bekomen, wordt 
gebruik gemaakt van een 
brandscherm (dat aangebracht is in 
het plafond). In geval van brand zal 
dit brandscherm naar beneden gaan 
en kan deze ofwel stoppen op een 
vooropgestelde hoogte boven de 
grond (bv. indien obstakels aanwezig 
zijn in de ruimte) ofwel volledig naar 
beneden gaan.
Op die manier wordt een (rookvrije) 
scheiding gecreëerd tussen de 
gemeenschappelijke ruimte (= de 
brandruimte) en de kamer van de 
bewoner, waardoor het voor deze 
laatste mogelijk is om te evacueren 
tijdens een brand in de 
gemeenschappelijke ruimte. 

Deze toepassing van rookbeheersing 
kan dus aangewend worden in geval 
van een onmiddellijke evacuatie 
indien de kamer van de bewoner 
uitgeeft op de brandruimte. Indien 
de brandruimte in verbinding is met 
andere compartimenten, kan deze 
toepassing eveneens aangewend 
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Figuur 4: Creëren van een onderdruk in de ruimte door toepassing van een rookbeheersingssysteem

Figuur 3: Rookverspreiding vanuit de brandruimte naar aanliggende compartimenten 
onder invloed van overdruk (= positief drukverschil)

Figuur 5: Toepassing van een rookbeheersingssysteem dat in geval van brand een onderdruk creëert in 
de brandruimte

worden in geval van een Defend in 
Place. 

Verhinderen van 
rookverspreiding (en 
verspreiding van andere 
toxische gassen) naar 
aanliggende compartimenten
De praktijktesten in de eerste VIPA-
studie hebben eveneens aangetoond 
dat elke overdruk in de brandruimte 
zal resulteren in rookverspreiding 
naar een aanliggend compartiment. 
De grootte van het drukverschil zal 
bepalen met welke snelheid de rook 
zich zal verspreiden. Zo is aange-
toond dat veel grotere overdrukken 

bekomen worden in zeer luchtdichte 
gebouwen in vergelijking met minder 
luchtdichte gebouwen.

Dergelijke rookverspreiding is 
uiteraard nefast voor de bewoners die 
in de kamer dienen te blijven indien 
een Defend in Place als evacuatie-
strategie toegepast wordt. 
Door de toepassing van een 
rookbeheersingssysteem wordt in de 
ruimte een onderdruk (= negatief 
drukverschil) gerealiseerd zoals 
hieronder weergegeven. Hierdoor 
wordt verhinderd dat de lucht in de 
ruimte naar de aanliggende 
compartimenten verplaatst wordt.
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Door de toepassing van een 
rookbeheersingssysteem tijdens een 
brand, wordt er dus naar gestreefd 
om een onderdruk in de ruimte te 
creëren, waardoor de rook in de 
brandruimte blijft en niet naar 
aanliggende compartimenten zal 
geduwd worden. In dit geval kan de 
bewoner in een rookvrije omgeving 
op de evacuatie wachten.

Deze toepassing van rookbeheersing 
kan dus aangewend worden in geval 
van een Defend in Place.

Rookvrij maken van de 
brandruimte (= evacuatieweg)
In functie van de fase van een brand 
kan rook zich in een ruimte op twee 
manieren manifesteren:
// In de beginfase van een brand is de 

rookontwikkeling en het 
brandvermogen eerder gering 
waardoor het mogelijk is om 
duidelijke scheiding te bekomen 
tussen een uniforme “toxische” 
rooklaag bovenaan en de 
onderliggende “zuivere” 
omgevingslucht. 

 Indien in deze fase van de brand 
een rookbeheersingssysteem 
toegepast wordt, zal dus vooral 
getracht worden om een constante 
minimale rookvrije hoogte te 
bekomen in de brandruimte. 

// Tijdens de verdere ontwikkeling 
van de brand zal de toenemende 
rookontwikkeling – in combinatie 

met een geringe hoogte van de 
ruimte - er echter voor zorgen dat 
de ruimte zich snel zal vullen met 
rook. 

 In deze fase van de brand zal de 
toepassing van een rookbeheer-
sings systeem niet kunnen 
verhinderen dat de zuivere 
omgevingslucht gemengd wordt 
met de rooklaag. Enkel indien er 
geen rookproductie meer 
plaatsvindt (i.e. de brand is volledig 
geblust), kan een rookbeheersings-
systeem er voor zorgen dat de 
aanwezige verontreinigde lucht 
(toxische gassen en verbrandings-
stoffen) binnen een vooropgestelde 
tijd (bv. na 3 à 5 minuten) ververst 
wordt door “schone” lucht. 

Indien de brand niet volledig geblust is 
en er dus nog een (geringe) 
rookproductie plaatsvindt, kan een 
rookbeheersingssysteem er voor 
zorgen dat enerzijds de brandruimte 
(= evacuatieweg) in onderdruk 
geplaatst wordt zodat de actie van de 
brandweer tijdens hun interventie – in 
geval van een (zeer) luchtdichte brand-
ruimte - geen verdere rook versprei-
ding zal veroorzaken (zie verder “Ter 
info”), maar ook ander zijds dat de 
zichtbaarheid in de brand ruimte 
verbeterd wordt zodat de brand weer 
de brand volledig kan blussen.
Deze toepassing van rookbeheersing 
kan dus aangewend worden in geval 
van een Defend in Place.

Ter info:
Tijdens de grootschalige brandproeven 
uitgevoerd tijdens de IFV-studie [3] is 
vastgesteld dat - in geval van een zeer 
luchtdichte brandruimte (= evacuatieweg) 
- elke actie van de brandweer verdere 
rookverspreiding kan veroorzaken. Niet 
alleen het lopen door een met rook gevulde 
ruimte, maar ook het openen en sluiten van 
deuren evenals blusacties kunnen allemaal 
in bepaalde mate leiden tot rookverspreiding 
naar aanliggende compartimenten. Vooral 
het gebruik van een overdrukventilator om de 
rook uit de brandruimte te verwijderen, is 
bijna altijd verantwoordelijk voor het verder 
verspreiden van rook (en andere toxische 
gassen) naar aanliggende compartimenten. 
Dergelijke situatie is uiteraard nefast in 
geval van een Defend in Place. 

Samenvatting 
configuratie 
brandproeven
In totaal werden vijf brandproeven 
uitgevoerd. Een beknopt overzicht 
van deze brandproeven wordt 
hieronder weergegeven. Tijdens de 
verschillende proeven werden 
metingen gedaan van druk, 
temperatuur en CO-gehaltes. 
Camera’s werden gebruikt om het 
brandverloop en de rookontwikkeling 
te observeren.

Proef 1: “Nulproef”
Het doel van deze proef bestaat erin 
het verschil in efficiëntie tussen een 
brandwerende en een rookwerende 
deur aan te tonen in geval van een 
(relatief grote) overdruk. Dergelijke 
(relatief grote) overdruk wordt 
veroorzaakt door de brandhaard en 
wordt vooral bekomen in luchtdichte 
ruimtes (ter info: tijdens de proef 
werd een max. overdruk van ca. 120 
Pa bekomen). Aangezien de 
hoeveelheid rook doorheen een 
opening - en bij een gegeven 
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drukverschil - afhankelijk is van de 
grootte van deze opening, is het 
logisch dat er meer rook vastgesteld is 
in de kamer met de brandwerende 
deur dan in de kamer met de 
rookwerende deur.

Proef 2: Toepassing van een 
brandscherm (tot 0,9 m boven 
de grond)
Het doel van deze proef bestaat erin 
een (nieuwe) rookvrije evacuatieweg 
te creëren in de gemeenschappelijke 
ruimte (= brandruimte). Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van een 
brandscherm dat op het moment van 
het brandalarm naar beneden gaat 
en stopt op een hoogte van ca. 0,9 m 
boven de grond.
Deze toepassing van een 
rookbeheersingssysteem kan dus 
aangewend worden indien een 
onmiddellijke evacuatie doorheen de 
gemeenschappelijke ruimte (= 
brandruimte) tot de 
evacuatiestrategie behoort. Door 
bijkomend een onderdruk te creëren 
in de gemeenschappelijke ruimte (= 
brandruimte) is er geen 
rookverspreiding naar de 
aanliggende kamers. Hierdoor kan 
deze toepassing van het 
rookbeheersingssysteem ook 
aangewend worden in geval van een 
Defend in Place strategie.

Proef 3: Toepassing van een 
brandscherm (volledig naar 
beneden)
Het doel van deze proef bestaat erin 
een (nieuwe) rookvrije evacuatieweg 
te creëren in de gemeenschappelijke 
ruimte (= brandruimte). Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van een 
brandscherm dat op het moment van 
het brandalarm volledig naar 
beneden gaat.
Deze toepassing van een 
rookbeheersingssysteem kan dus 
aangewend worden indien een 

ONDERZOEK

onmiddellijke evacuatie doorheen de 
gemeenschappelijke ruimte (= 
brandruimte) tot de evacuatie-
strategie behoort. Door bijkomend 
een onderdruk te creëren in de 
gemeenschappelijke ruimte (= 
brandruimte) is er geen rookversprei-
ding naar de aanliggende kamers. 
Hierdoor kan deze toepassing van het 
rookbeheersingssysteem ook 
aangewend worden in geval van een 
Defend in Place strategie.

Proef 4: Toepassing van een 
regelbaar rookbeheersings-
systeem
Het doel van deze proef bestaat erin 
rookverspreiding naar aanliggende 
compartimenten te verhinderen. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
een drukregelsysteem waarbij het 
extractiedebiet van het 
rookbeheersingssysteem zich aanpast 

aan het gemeten drukverschil in de 
ruimte. 
Door een onderdruk te creëren in de 
gemeenschappelijke ruimte (= 
brandruimte) is er geen 
rookverspreiding naar de 
aanliggende kamers. Hierdoor kan 
deze toepassing van het 
rookbeheersingssysteem ook 
aangewend worden in geval van een 
Defend in Place strategie.

Proef 5: Toepassing van een 
automatische blussing
Het doel van deze proef bestaat erin 
na te gaan of onmiddellijke evacuatie 
doorheen een brandruimte mogelijk 
is door gebruik te maken van een 
rookbeheersingssysteem en een 
automatisch blussysteem. Het 
extractiedebiet van het 
rookbeheersingssysteem is laag 
ingesteld aangezien het de goede 

Figuur 6: Verschil in rookverspreiding in een kamer voorzien van een brandwerende en een 
rookwerende deur (in geval van een overdruk van max. 120 Pa)

Figuur 7: Schematische weergave van Proef 3
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werking van het automatisch 
blussysteem niet negatief mag 
beïnvloeden. Bovendien is er ook 
voor gekozen om voldoende 
toevoeropeningen aan te brengen. 
Hierdoor zal de snelheid ter plaatse 
van de toevoeropeningen laag zijn.
De combinatie van een 
rookbeheersingssysteem en een 
sprinklersysteem heeft ervoor 
gezorgd dat er geen rookverspreiding 
is naar de aanliggende kamers. 
Hierdoor kan deze toepassing van het 
rookbeheersingssysteem aangewend 
worden in geval van een Defend in 
Place strategie. 
De combinatie van een 
rookbeheersingssysteem en een 
sprinklersysteem kan echter niet 
aangewend worden in geval van een 
onmiddellijke evacuatie doorheen de 
brandruimte (= evacuatieweg) 
aangezien geen “beperkte 
blootstelling”, zoals gedefinieerd in 
het vooropgestelde veiligheidsniveau, 
kan bekomen worden.

Onderzoeksrapporten VIPA II en III bieden duidelijk kader 
voor brandveiligheid bij innovatieve zorgprojecten.
De kennisopbouw van het onderzoek maakt het 
mogelijk om in innovatieve zorgprojecten 
kostenefficiënte keuzes te maken bij het ontwerpen van 
zorginfrastructuur. De opties en consequenties voor de 
brandpreventiemaatregelen bij toepassing van een 
open planopbouw waarbij de strikte brandwerende 
scheiding tussen leefruimten en evacuatieweg wordt 
verlaten, zijn bij de start van het ontwerpproces 
duidelijk. De bestaande rem om planontwerpen af te 
stemmen op actuele zorgconcepten wordt daarmee 
weggewerkt. Vooral de kennisopbouw over 
rookverspreiding in dergelijke setting maakt het 
mogelijk om de beschikbare (bestaande en innovatieve) 
actieve maatregelen efficiënt in te zetten.

Het onderzoeksrapport biedt een duidelijk kader dat de 
technische commissie brandveiligheid (TCB) van het 
departement WVG onmiddellijk kan inzetten bij de 

evaluatie van alternatieve voorstellen in 
afwijkingsaanvragen voor brandveiligheid. In de 
directe praktijk zal het beoordelingskader toelaten 
voorgestelde combinaties van actieve 
brandveiligheidsmaatregelen binnen een juiste context 
te evalueren, zelfs binnen een ruimere context dan 
enkel voor zorggebouwen.

Op langere termijn zal in nieuwe specifieke 
regelgeving voor brandveiligheid in zorggebouwen de 
benadering op basis van een beoordelingskader 
opgenomen worden.

Op 25/04 en 09/05 organiseert VIPA infosessies over 
de onderzoeken VIPAII en VIPAIII. Inschrijven kan 
vanaf 4 april via de site van VIPA.

Ann Beusen

Conclusies
Invloed van de luchtdichtheid 
van de brandruimte op de 
rookverspreiding
Hoe luchtdichter de ruimte (= 
geringe lekoppervlaktes), hoe groter 
de overdrukken in deze ruimte 
kunnen oplopen in geval van brand, 
en dus ook hoe meer 
rookverspreiding naar aanliggende 
compartimenten mogelijk is. 

De oppervlakte van de openingen (= 
verbindingen) tussen de brandruimte 
en een aanliggende compartiment is 
bepalend voor de hoeveelheid rook 
die doorheen deze opening gaat. Zo 
is tijdens de grootschalige 
brandproeven aangetoond dat een 
rookwerende deur veel efficiënter is 
in het verhinderen van 
rookverspreiding dan een 
brandwerende deur gezien de heel 
geringe lekoppervlakte van de 
rookwerende deur. 

Tot slot dient er ook rekening 
gehouden te worden met het feit dat 
de aanwezige rook in een luchtdichte 
brandruimte naar aanliggende 
ruimtes kan “geduwd” wordt onder 
invloed van een drukstoot, i.e. een 
zeer plotse drukverhoging. Dit kan 
bijvoorbeeld zijn door het sluiten van 
deuren, m.a.w. de rookverspreiding 
ten gevolge van een drukopbouw 
wordt niet enkel veroorzaakt door de 
brandhaard zelf.

Evacuatie doorheen een 
brandruimte
De grootschalige brandproeven 
hebben aangetoond dat een evacuatie 
doorheen een brandruimte enkel 
mogelijk is indien gebruik gemaakt 
wordt van een residentieel 
rookbeheersingssysteem en een 
brandscherm. 
Deze toepassing van het 
rookbeheersingssysteem kan aldus 
aangewend worden indien een 
onmiddellijke evacuatie tot de 
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evacuatiestrategie behoort. Indien 
de gemeenschappelijke ruimte (= 
brandruimte) in verbinding is met 
andere compartimenten (bv. door 
het ventilatiesysteem, deuren, …) 
kan het rookbeheersingssysteem 
ook voor een onderdruk in de 
brandruimte zorgen, zodat deze 
toepassing eveneens kan 
aangewend worden in geval van 
een Defend in Place.

In geval van brand zal het 
brandscherm naar beneden gaan 
en kan deze ofwel stoppen op een 
vooropgestelde hoogte boven de 
grond (bv. indien obstakels 
aanwezig zouden kunnen zijn in de 
ruimte) ofwel volledig naar 
beneden gaan. Op die manier 
wordt een scheiding gecreëerd 
tussen de brandruimte en de 
evacuerende persoon. 

Gezien het zeer innovatieve karakter van 
dit rookbeheersingssysteem wordt – onder 
toezicht van Fireforum - momenteel een 
document opgesteld dat een goed ontwerp 
en keuring van het systeem toelaat.

Verhinderen van 
rookverspreiding (en 
verspreiding van andere 
toxische gassen) naar 
aanliggende compartimenten
De grootschalige brandproeven 
hebben aangetoond dat 
rookverspreiding (en verspreiding 
van andere toxische gassen) naar 
aanliggende compartimenten kan 
verhinderd worden indien gebruik 
gemaakt wordt van een residentieel 
rookbeheersingssysteem. 

Deze toepassing van het 
rookbeheersings systeem kan aldus 
aangewend worden indien een 
Defend in Place tot de evacuatie-
strategie behoort.

Bij deze toepassing kan eventueel 
gebruik gemaakt worden van een 
drukregelsysteem waarbij het 
extractiedebiet van het 
rookbeheersings systeem zich dan 
aanpast aan het gemeten 
drukverschil in de brandruimte. 

Onze expertise voor uw
brandbeveiliging

DETECTIE

TOEZICHT

Als op en top Belgische ontwerper,
fabrikant en installateur bieden wij
gecertificeerde
brandbeveiligingsoplossingen op
maat aan.

Groot assortiment branddetectie-,
spraakalarm-, gasdetectie- en
automatische blussystemen
Een lokaal en dynamisch Belgisch team dat
u op de lange termijn begeleidt
Wij nemen heel uw project voor onze
rekening
Concurrerende prijzen en ruime stock 
Een dienst na verkoop die steeds voor u
klaarstaat
Beheer van de installatie via weergave van
plannen op pc

Onze oplossingen

50
80

jaar ervaring

medewerkers

SPRAAK-
ALARMSYSTEMEN

GASBLUSSING

In welke sector u ook actief bent en hoe
complex de beoogde installatie ook is, wij
hebben de oplossing.

www.bemac.be
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De ontmoetingsplaats voor echte helden: 
INTERSCHUTZ (20-25 juni 2022)

Global Fairs - +32 16 73 45 51 - info@global-fairs.com - www.global-fairs.com

Op zoek naar een totaaloverzicht van de sector? Dan 
is een bezoek aan INTERSCHUTZ een must! De wereld-
beurs voor brandweer- en reddingsdiensten, civiele be-
scherming, veiligheid en beveiliging vindt plaats van 20 
tot en met 25 juni 2022 in Hannover, Duitsland. 

INTERSCHUTZ toont oplossingen en producten, biedt ant-
woorden en opportuniteiten om te praten met experts. Maar 
de vakbeurs is meer dan alleen zakendoen. Op INTERSCHUTZ 
is ook plaats voor emoties, passie en samenzijn. Het is de ont-
moetingsplaats voor iedereen die levens redt, rampen voor-
komt en er staat in tijden van nood. Bestel uw ticket vooraf op 
www.global-fairs.com/messe/interschutz. Een dagkaart is be-
schikbaar aan ! 24,00 en een doorlopend ticket aan ! 54,00. 

Brandbestrijding en -bescherming
Brandweerkorpsen wereldwijd krijgen te maken met nieuwe 
gevaren. Grootschalige noodsituaties door bijvoorbeeld na-
tuurrampen, vragen een nauwere samenwerking tussen de be-
trokken partijen op vlak van beheer en communicatie. 
Brandbestrijding is ook synoniem met voertuigen, spannende 
actie en uitstekende prestaties door mens en technologie. Op 
INTERSCHUTZ ervaart u dit vanop de eerste rij! Parallel met de 
vakbeurs vindt ook de 29ste “German Fire Service Day” plaats. 
Voor brandweerlui is dit het ideale moment om beide events in 
één keer te bezoeken.

Reddingsdiensten
Van ambulances en brancards, medische technologieën, eer-
ste hulpgoederen en ontsmettingsmiddelen tot technologie 
voor controlecentra, IT-systemen en -diensten. INTERSCHUTZ 

brengt een uitgebreid aanbod voor spoedgevallenartsen, pa-
ramedici, dienstverlenende organisaties en patiëntenvervoer-
bedrijven. Ga in gesprek met deskundigen en test ter plaatste 
nieuwe technologieën uit!

Beschermingsuitrustingen
De vraag naar Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) wordt 
alsmaar groter. INTERSCHUTZ biedt een breed assortiment 
voor alle toepassingen: van slim textiel tot geïntegreerde com-
municatie voor brandveiligheid, reddingsdiensten en civiele be-
scherming.

Communicatie en oplossingen voor controlecentra
Het aantal megasteden blijft toenemen. Maar wat is de invloed 
van deze trend op de civiele bescherming? Dit nieuwe thema 
van INTERSCHUTZ presenteert innovatieve digitale oplossingen 
die de interactie tussen de verschillende hulp- en reddings-
diensten bevorderen.

Civiele bescherming
INTERSCHUTZ toont voertuigen en uitrustingen voor voertui-
gen, technische ondersteuning en rampenbestrijding. De vak-
beurs brengt organisaties samen die betrokken zijn bij civiele 
bescherming. Ze krijgen de kans om huidige uitdagingen en 
strategieën te bespreken op één van de vele events zoals het 
tweedaagse “Crisis Prevention Symposium” of de topbijeen-
komst voor reddingsdiensten en civiele bescherming.

Voor meer informatie surft u naar www.interschutz.de of 
neemt u contact op met de vertegenwoordiging.
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[1] Brandveiligheid in ouderenvoorzieningen: Onderzoek naar de doelmatigheid van 

alternatieve brandveiligheidsmaatregelen in nieuwe zorgconcepten, 1 september 
2016. 

[2] Innovatieve toepassing van rookbeheersing in woonzorggebouwen: Brandproeven 
en analyse, 22 oktober 2021. 

[3] Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), Rookverspreiding in woongebouwen. 
Hoofdrapport van de praktijkexperimenten in een woongebouw met inpandige 
gangen, 16 september 2020. 

ONDERZOEK

Gezien het zeer innovatieve karakter van dit 
rookbeheersingssysteem wordt – onder 
toezicht van Fireforum - momenteel een 
document opgesteld dat een goed ontwerp en 
keuring van het systeem toelaat.

Rookvrij maken van de 
brandruimte
Indien de brand volledig geblust is, 
kan door het opleggen van een 
bepaald verversingsdebiet bekomen 
worden dat een ruimte snel rookvrij 
kan gemaakt worden.
Indien de brand niet volledig geblust 
is en er dus nog een (geringe) 
rookproductie plaatsvindt, kan een 
residentieel rookbeheersingssysteem 
er voor zorgen dat enerzijds de 
brandruimte (= evacuatieweg) in 
onderdruk geplaatst wordt zodat de 

actie van de brandweer tijdens hun 
interventie – in geval van een (zeer) 
luchtdichte brandruimte - geen 
verdere rookverspreiding zal 
veroorzaken, maar ook anderzijds 
dat de zichtbaarheid in de 
brandruimte verbeterd wordt zodat 
de brandweer de brand volledig kan 
blussen.

Pieter Poppe 
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