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1 Inleiding
Gedurende de brandweeropleiding tot manschap en bevelvoerder worden de deelnemers
getoetst op een grote hoeveelheid informatie. Na de opleiding moet deze kennis in de
praktijk worden toegepast tijdens brandweer-inzetten, oefeningen en opleidingen.
Dit brandweerhandboek “’t Brode Boekje” is met name bedoeld voor bevelvoerders en bevat
relevante basiskennis van het niveau van manschap tot en met bevelvoerder. Het werk is
echter ook geschikt voor manschappen, brandweerofficieren en hulpverleners die regelmatig
samenwerken met de brandweer zoals politie en ambulance medewerkers.
Het handboek kan dienen als naslagwerk tijdens brandweer-inzetten, wedstrijden,
oefeningen en opleidingen en als hulpmiddel ten behoeve van bijscholing. Er is een
bijbehorend A-6 notitieboekje beschikbaar met controlelijsten voor alle soorten uitrukken.
Het doel van dit handboek is om enerzijds de structuur van brandweerinzetten te verbeteren
en anderzijds om fouten te minimaliseren, zeker als het minder gebruikelijke inzetten betreft.
Uit verschillende onderzoeken door het IOOV blijkt dat een tekort aan kennis, vaardigheid en
bijscholing zowel bij bevelvoerders als brandweerofficieren, in het verleden heeft geleid tot
brandweerongevallen.
Er worden in dit handboek drie algemene inzetprocedures beschreven: (binnen)brand (H2),
verkeersongeval (H3) en ongeval met gevaarlijke stoffen (H4). In deze procedures worden
alle stappen beschreven van alarm tot nazorg. Daarnaast is in de betreffende hoofdstukken
belangrijke basiskennis toegevoegd, zoals bijvoorbeeld effect-afstanden bij explosies.
In de bijlagen is daarnaast minder urgente maar relevante informatie bijgevoegd, zoals:
aflegsystemen, gebruik kettingzaag en de etikettering van gevaarlijke stoffen.
Om de benodigde informatie snel te kunnen vinden, is achterin een index opgenomen,
daarnaast is de informatie gerubriceerd in de categorieën brand, hulpverlening, gevaarlijke
stoffen, levensreddende handelingen en communicatie. De volgende kleuren- en
symbolenleidraad is toegepast:
Brandbestrijding

Hulpverlening

Gevaarlijke stoffen

Levensreddende handelingen

+

Communicatie

Y

Let op! Het verdient de aanbeveling om dit handboek goed te bestuderen voordat het
daadwerkelijk wordt toegepast tijdens een inzet en/of een oefening!
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2.2
#

Veilig binnentreden (deurprocedure) en verkennen
Fase
Deur
procedure:

1a
gereed
maken
Deur
procedure:
1b
controle
deur
Deur
procedure:
1c

Kenmerken / aandachtspunten
•
•
•
•

Uitrusting klaar maken
PBM, WBC, Fire fly inleveren
•
Ademlucht: controle & som
Instellen straalpijp (nokken in
•
lijn)

•

Temperatuur, draairichting,
positie deurklink (nr. 2)
Toegang voelbaar warm of
verdampt water op deur?
Let op: geïsoleerde deur!
Let op: rook = brandstof
Opstelling conform
“klassieke” deurprocedure
Deur als bescherming & laag
blijven!
Plaatsen voet bij deur openen
Tellen kan achterwege blijven

•
•
•
•
•

Deur openen
•
zonder straal
•
•
•
Deur
procedure:
1d

•

•
Deur openen
•
met straal
•

•
•
•
•
•
2

•

Temperatuur
•
check
•
•
•

© STP Veiligheid & Techniek

Situatie (brandstof / G-RSTV)
achter deur?
Deur als bescherming & laag
blijven!
Koelen uittredende hete
gassen met koude blok.
Niet op plafond/muur spuiten!
Puls diagonaal voor
bescherming / koeling
Let op: posities nr. 1 & 2
(voet, arm, draairichting
deur)!
Niet ver naar binnen
Puls diagonaal voor
bescherming / koeling
Temperatuur puls recht
omhoog (90°)
Diameter str. plafond < 1,5 m
Plafond hoogte > 3 m:
kleinere kegelhoek en
langere puls (2s)
Let op: rook = brandstof,
hoog plafond = groot volume
= veel brandstof = buiteninzet
Debiet: 90 -120 l/min is
1,5 – 2 l per puls (1s)
Geluid vallende druppels:
Temperatuur is laag!
Water verdampt (geen
geluid): temperatuur is hoog
(T > 300°C)!

•
•
•
•

Aanvalstactiek en -techniek
Doel: veilig openen deur &
controle situatie achter deur.
Straal Kegel Hoek (KH) = 30°,
maximaal debiet
Test KH, straaldruk & debiet bij
voertuig
Aftasten & kijken (zaklamp in
donker t.b.v. rookwaarneming)
WBC
Puls/shot op de deur
Afdraaiende / toedraaiende deur

•
•

Controle situatie achter deur.
Bij temperatuur (brand) & rook
deur weer sluiten: overleg MS
met BV & straal inzetten

•

Twee pulsen (tel 1 & 2) boven
deur (scharnierzijde eerst)
Deur beperkt openen (nr. 2) na
tel 3
Twee pulsen (1s) onder 45° (KH
= 30°)
Controle situatie achter deur
(rook, kleur, verdichting).
Deur sluiten.
Overleg strategie (kort!):
- Binnentreden
- Temperatuur check
- Offensief koelen (vlammen)

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doel: Controle temperatuur
Twee pulsen (tel 1 & 2) boven
deur (scharnierzijde eerst)
Deur beperkt openen (nr. 2) na
tel 3
Twee pulsen (1s) onder 45° (KH
= 30°)
Puls (1s) onder 90° (KH ≤ 30°)
Temperatuur check Nr. 1 (shots)
Controle situatie
Deur sluiten
Overleg strategie (kort!):
- Lage temp.: naar binnen
- Hoge temp.: defensief of
offensief (vlammen) koelen
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#

Fase

Kenmerken / aandachtspunten
•
•

3

Defensief
koelen
(hoge T)

•
•
•
•
•
•

4

5

Binnen
verkennen

Offensief
koelen
(hoge T)

•

•
•
•
•
•
•

Geen vlammen, hoge
temperatuur, pyrolyse
Koelen hete rookgassen met
water pulsen (nevel)
Let op: Flash over / roll over!
Water hoeveelheid beperken
(stoom / nevenschade)
Let op: stoom!
Niet het plafond/muren raken
Straalpijp instellen afhankelijk
van de grote van de ruimte
Maximaal debiet

•

Ruimte verkennen (deurklink
achterzijde, vuurhaard, SO,
vloer, gas & licht, roepen)
G-RSTV controle
Vlammen zichtbaar
Maximaal debiet
Normale werkdruk
Spuithoek variabel
Let op: ontbranden van hete
rookgassen!

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Aanvalstactiek en -techniek
Twee pulsen (tel 1 & 2) boven
deur (scharnierzijde eerst)
Deur beperkt openen (nr. 2) na
tel 3
Korte puls (1 s) 45° (KH = 30°)
Lange pulsen (1 - 5 s) variabele
hoeken (KH = 30°)
Situatie controleren
Deur sluiten
Temperatuur check
Overleg:
- Lage temp.: naar binnen
- Hoge temp.: defensief koelen
Temperatuur check
Koelen met pulsen
Nr. 2 borgt terugweg (achterom
kijken!)
Korte pulsen (KH = 30°)
Ontbranden rookgassen:
afschermen met straal
(KH = 60°) & terugtrekken!

Korte afstand
KH ≤ 30°
• Blussen van brandende
Flush stand straalpijp
6
Blussen
materialen
Grotere afstand: gebonden
straal
• Tekenen
• Dun laagje water aanbrengen
(film)
• Gebonden straal
Voorkomen • Afkoelen en uitdampen
7
pyrolyse
(pyrolyse) voorkomen
• KH < 30°
• Schilderen
• DLS
Tabel 2.2.1: Procedure veilig binnentreden en verplaatsen na buitenverkenning.
•
•
•
•
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#
1.

2.

Aanvalstactiek en -techniek
Herkennen:
Type aanduiding, kenteken, CRS,
stekkeraansluiting, geen uitlaat,
eigenaar, oranje kabels
Voorkom beweging:
• Ready indicator checken &
start/stop knop indrukken
• Elektrische sleutel verwijderen en
op afstand houden (> 5m)
• Handrem plaatsen
• Automaat in P-stand
• Wiel keggen

Afbeelding

Let op:
• Een actief elektrisch voertuig is
geruisloos!
• De auto van de zijkant naderen
i.v.m. wegrollen!
3.
Onklaar maken I:
• 12 V accu’s loskoppelen
(controle via alarmlichten)
• Negatieve pool eerst loskoppelen
• Stuk kabel (2 cm) wegknippen
4.
Onklaar maken (indien mogelijk) II:
• Oranje service stekker / service
plug verwijderen bij accupakket
(300-600V)
• Hoofdrelais & zekeringen
motorcompartiment verwijderen
• Alternatief: instructie fabrikant
(instructiekaart in auto of CRS)
5.
Let op:
• Oranje hoog voltage kabels en
onderdelen mogen nooit worden
geknipt, geopend of aangeraakt!
• Plastic-management (strip before
you rip)!
• Rest-spanning (10 min.)!
• Elektrolyt accu is bijtend!
Tabel 3.2.4: HV-procedure bij een hybride of Elektrische Voertuig (EV).
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Figuur 4.3.3: Opstel- en inzetgebied decontaminatie van chemisch besmette slachtoffers.
#

Naam

Omschrijving
Alleen brandweerpersoneel
Grondzeil & brandweer redplank
Uitkleedplaats
SO’s
Droge / natte decontaminatie (oogdouche, ventilatie)
U
Kleding verwijderen (chrashmes, hoofd > voeten)
(hot zone))
Vaten, plastic zakken, papier & handdoeken
Overdracht SO (hot -> warm)
Brandweer redplank / Ambulance brancard
Let op: secundaire besmetting (adem/braaksel)!
Let op: onderkoeling (isolatiedeken)!
Ontsmettingsunit met opvangbak (nat / droog)
Ontsmettingsplaats
Kleding verwijderen (plastic zak)
O
Ontsmetting van SO van hoofd naar voeten
(warm zone)
Water temperatuur 25 - 35°C (voorkeur, anders HD)
Ontsmettingsmiddelen & handdoeken
Ontsmetting door beschermd brandweerpersoneel
en eventueel correct beschermde medische
deskundigen (ABCDE stabiliseren)
• Registratie
Aankleedplaats /
Herstelplaats
• Schone kleding, folie
A
• Zelfredzame (T3) SO’s naar tijdelijke opvangfaciliteit
(cold zone))
(sporthal, school,…)
Tabel 4.3.4: Definities en omschrijving ontsmettingsveld besmette slachtoffers.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Bijlage 3B: Gevarendiamant (National Fire Protection Association 704)

Brandgevaar
(F = Flammable)

Gezondheid
(H = Health)

Reactiviteit

Bijzonderheden

© STP Veiligheid & Techniek

0. Niet ontvlambaar
1. Ontvlambaar bij verhitting
2. Ontvlambaar bij
verwarming (bv diesel)
3. Licht ontvlambaar (bv
benzine)
4. Zeer licht ontvlambaar (bv
propaan)
0. Zonder bijzonder gevaar
1. Weinig gevaarlijk
2. Gevaarlijk
3. Zeer gevaarlijk
(verwonding, bv chloor)
4. Uiterst gevaarlijk (dodelijk,
bv cyanide)
0. Stabiel, zelfs bij brand
1. Bij verhitting onstabiel of
reageert met water (bv
natriumhydroxide)
2. Heftige chemische reactie
bij verhoogde temperatuur
en druk of bij contact met
water (bv fosfor)
3. Detonatie-explosieve
ontleding of reactie door
ontstekingsbron of
verhitting of door contact
met water (bv fluor)
4. Detonatie-explosieve
ontleding of reactie (bv
nitroglycerine)
0. Leeg vak: water als
blusmiddel toegestaan
1. W: geen water gebruiken
voor blussing
2. Radioactiviteit symbool: bij
vrijkomen stof, gevaar
voor radioactieve straling
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Bijlage 4 B: Basale reanimatie volwassenen (ABC

© STP Veiligheid & Techniek
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Bijlage 5G: Omgaan met agressie
1.
2.
3.
4.
5.

Blijf rustig (actie = - reactie) en laat de agressor uitrazen
Stel open vragen, minimaliseer non-verbale communicatie
Wees kort & duidelijk, geef argumenten en voer geen discussie / strijd
Toon respect
Wees begripvol

Bijlage 5H: Afzetlint
Kleur
Rood-Wit

Rood-Geel-Reflecterend

Omschrijving
Dit lint is bedoeld om publiek op afstand te houden.
Binnen dit gebied is sprake van een gangbare
werksituatie voor personeel van de hulpdiensten
en/of vertegenwoordigers van andere diensten.
Dit lint geeft aan buiten welk gebied zowel publiek als
hulpdiensten moeten blijven. Dit gebied is
bestempeld als onveilig (bijvoorbeeld
instortingsgevaar of omdat sporen kunnen worden
uitgewist).
Toegang door hulpdiensten en/of vertegenwoordigers
van andere diensten is alleen geoorloofd na
afstemming. De hoogst leidinggevende bij de
brandweer geeft hiervoor toestemming.

Oranje

© STP Veiligheid & Techniek

Dit lint geeft besmet gebied aan en dit gebied mag
alleen worden betreden door aangewezen personen
met persoonlijke beschermingsmiddelen na
afstemming gedurende het motorkapoverleg
of in het COPI. De hoogst leidinggevende bij de
brandweer geeft hiervoor toestemming.
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