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Verantwoording
‘Risicoprofielen cliënt of patiënt’ is ontwikkeld door Octaaf Groep en Shenook vanuit landelijk 
programma De Zorg Brandveilig. Tijdens de ontwikkeling is de inhoud afgestemd met diverse 
experts op het gebied van brandveiligheid in de zorg. Onze speciale dank gaat hierbij uit naar 
COT, Crisislab, TNO, Brandweer Nederland (Geen Nood Bij Brand), Carante Groep, De Gelderse 
Vallei, ‘s Heeren Loo, Nicolet Eerens.

Uitgave januari 2016. 
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INTRODUCTIE
NAAR RISICOGESTUURDE BRANDVEILIGHEID IN DE ZORG 
Zorgorganisaties willen kwalitatief goede zorg bieden. Een onderdeel daarvan is het bieden van een 
veilige omgeving aan cliënten/patiënten, medewerkers, bezoekers en andere aanwezigen. Daar hoort 
het integraal aanpakken van brand veiligheid bij.

OMGEVING & DERDEN
Zoals bezoekers, omwonenden, 
bekendheid hulpdiensten, aanrijtijd 
hulpdiensten, toezicht en handhaving.

MEDEWERKERS & GEDRAG
Zoals kennis en vaardigheden,  
bewustzijn en alertheid, cultuur,  
navolging beleid, aansluiting op  
reguliere zorg, vrijwilligers.

CLIËNT & PATIËNT
Zoals (on)bewust onveilig gedrag, 
handelingsperspectief bij brand.

ORGANISATIE & BELEID
Zoals BedrijfsHulpVerlening, 
gedragsregels, zorgcontinuïteit, 
inkoop en afspraken leveranciers, 
capaciteit medewerkers,
informatievoorziening.
 
INSTALLATIE & TECHNIEK
Zoals detectie en melding, 
deurbediening, blussystemen,
blusmiddelen.

GEBOUW & INVENTARIS
Zoals compartimentering en vlucht
wegen, onderhoud, inventaris, 
materiaal.

STUURWIEL RISICOGESTUURDE BRANDVEILIGHEID

Het Stuurwiel is een verbreding van de bekende BIOmethode, dat staat voor Bouw, Installatie 
en Organisatie (soms BIOC, waarbij C voor Cultuur staat). Het Stuurwiel Risicogestuurde Brand
veiligheid is gebaseerd op het ‘Stuurwiel integrale brandveiligheid in de zorg’ van het COT.

ORGANISATIE 
& BELEID

OMGEVING
& DERDEN

GEBOUW
& INVENTARIS

MEDEWERKERS
& GEDRAG

CLIËNT 
& PATIËNT

INSTALLATIE  
& TECHNIEK

Volgens de actuele inzichten is een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid voor de zorg 

het meest effectief in het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van een 

brand. Het voorkomen van slachtoffers staat hierbij voorop. De Branche organisaties Zorg 

(BoZ) en Brandweer Nederland vinden daarom de omslag naar een risicogestuurde aanpak 

noodzakelijk. Met het programma ‘De Zorg Brandveilig’ stimuleren zij deze omslag.

Afgewogen keuzes
Met een risicogestuurde aanpak komt u tot afgewogen keuzes. Daarbij bepaalt u bewust 

wat u wel en niet doet en welke restrisico’s acceptabel zijn. U kijkt met deze aanpak naar 

alle te verwachten risico’s en risicofactoren die samenhangen met het ontstaan en de 

effecten van brand en vertaalt die naar eigen beleid en maatregelen op bouwkundig, 

installatietechnisch en organisatorisch vlak. Risico’s vindt u niet alleen in het gebouw en  

de installaties, maar ook in het gebruik ervan, waarbij cliënt-/patiëntkenmerken en -gedrag, 

medewerkers, andere aanwezigen en de omgeving belangrijke factoren zijn.

Het uitgangspunt is dat risico’s zijn in te schatten, af te wegen en te beperken. Door 

bewust met de risico-inventarisatie om te gaan, is dit in een proces te sturen en kunnen de 

ingezette maatregelen worden geëvalueerd op de bruikbare toepassing ervan. Hoe groter 

de samenhang tussen de maatregelen, hoe kleiner het risico op brandgevaarlijke situaties 

en de gevolgen daarvan. In het Stuurwiel Risicogestuurde Brandveiligheid is de samenhang 

tussen risicogebieden en maatregelen weer gegeven.
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Risicoprofiel van cliënt of patiënt
Een risicoprofiel zoals bedoeld in dit infoblad is de verzameling van specifieke  

brand veiligheidsrisico’s die voortkomen uit de kenmerken en het gedrag van cliënten  

of patiënten. Een risicoprofiel kan worden gemaakt voor één cliënt of patiënt, of voor  

een hele groep. De vervolgstappen en afwegingen die nodig zijn na het maken van  

een risicoprofiel zijn in dit infoblad niet uitgewerkt. Deze aspecten zijn de afzonderlijke 

onderdelen van het Stuurwiel Risicogestuurde Brandveiligheid. Om tot een totale 

afweging te komen is het noodzakelijk om alle zaken van het Stuurwiel in relatie tot 

elkaar te brengen.

De afgelopen jaren is door de diverse brancheorganisaties in de zorg hard gewerkt aan 

het dossier risicogestuurde brandveiligheid. Dit heeft geresulteerd in branchespecifieke 

informatie in de vorm van handreikingen en andere documenten. Zij bieden een basis om 

risicogestuurde brandveiligheid binnen de instelling te agenderen en hiermee aan de slag 

te gaan. De informatie is verzameld op de kennisbank van www.dezorgbrandveilig.nl.

Raad van Bestuur
Risicogestuurde brandveiligheid bestaat uit veel aspecten die allemaal met elkaar in  

de juiste verhouding moeten worden gebracht. Hoe deze verhouding eruit ziet is aan  

de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur zijn te allen tijde primair 

verantwoordelijk voor het op orde hebben en houden van de brandveiligheid, vanuit een 

heldere visie op veiligheid en geaccordeerd beleid. Een onderdeel hiervan is het bepalen 

van het ambitieniveau en het nemen van moreel verantwoorde keuzes rondom het 

thema brandveiligheid.

ORGANISATIE 
& BELEID

OMGEVING
& DERDEN

GEBOUW
& INVENTARIS

MEDEWERKERS
& GEDRAG

CLIËNT 
& PATIËNT

INSTALLATIE  
& TECHNIEK
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De doelstelling van dit infoblad is het aanreiken van een handvat aan zorgmedewerkers met brand
veiligheidstaken, waarmee een risicoprofiel van een cliënt of patiënt kan worden gemaakt dan wel  
beoordeeld. Hiermee kan de instelling invulling geven aan dit aspect van een risicogestuurde aanpak  
van brandveiligheid.

WAT IS EEN 
RISICOPROFIEL?

Een risicoprofiel is een combinatie van verschillende risicofactoren, die aangeeft 

hoe hoog de kans op een gebeurtenis is en wat de impact zal zijn. Bij het risico-

profiel brandveiligheid wegen we mogelijk onveilig gedrag van de cliënt of patiënt 

af tegen het handelingsperspectief bij brand als gevolg van zijn of haar beperking. 

Dit zijn niet per se fysieke, mentale of zintuiglijke beperkingen, maar ook (tijdelijke) 

beperkingen als het aangesloten zijn aan een apparaat zoals een dialyse- of 

zuurstofapparaat.

Categorisering cliënten en patiënten
Na het bepalen van een risicoprofiel relateert u het aan de huidige situatie waarin  

de cliënt of patiënt zich bevindt. Vervolgens bepaalt u in hoeverre het risico in 

relatie tot de huidige situatie acceptabel is. Indien dit niet het geval is, moeten 

aanvullende maatregelen genomen worden om het risico alsnog te beperken  

tot een acceptabel niveau. Het werken met risicoprofielen zorgt voor een  

categorisering van cliënten en patiënten waar brandveiligheidsbeleid op maat  

mee kan worden gemaakt.
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Om het risicoprofiel te bepalen is vanuit diverse bronnen input nodig. Alle informatie die iets zegt over 
mogelijk onveilig gedrag of handelingsperspectief van de cliënt of patiënt is hierbij relevant.

Denk bijvoorbeeld aan:

- het mogelijk onveilige gedrag van de cliënt of patiënt;

- het verwachte gedrag van de cliënt of patiënt bij brand;

- de incidentregistratie;

- incidentonderzoeken (op individueel of groepsniveau);

- het zorgzwaartepakket (ZZP) van de cliënt of patiënt;

-  de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van de locatie, dan wel andere 

veiligheidsinspecties.

Gedragskenmerken
Specifieke gedragskenmerken zijn belangrijk om een beeld te krijgen van  

aan wezige risico’s. Voor het verzamelen van deze input kan gebruik worden 

gemaakt van diverse informatiebronnen, zoals eigen inventarisaties, het cliënt-

dossier of door interviews met medewerkers en/of verwanten af te nemen. 

Meldingen of onderzoeksrapporten van eventuele incidenten uit het verleden 

dienen ook als belangrijke input voor het risicoprofiel.

VOORBEREIDING
INPUT VERZAMELEN VOOR HET RISICOPROFIEL
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Op basis van de verzamelde input kan het risicoprofiel worden bepaald. Hierin wordt de cliënt of patiënt op 
twee manieren ingedeeld: onveilig gedrag van de cliënt of patiënt én het handelen van de cliënt of patiënt 
bij brand. Allereerst bespreken we de risicofactor ‘onveilig gedrag’.

Het risico op het ontstaan en escaleren van brand is groter als de cliënt of patiënt 

onveilig gedrag vertoont. Het gaat hierbij vooral om gedrag wat mogelijk kan 

bijdragen aan het ontstaan van brand:

- roken;

- koken;

- sabotage van brandpreventieve of -bestrijdende middelen;

- gebruik van halogeen- of gloeilampen dicht bij brandbaar materiaal;

- doorlussen van stekkerdozen;

- onjuist gebruik van elektrische apparatuur of gebruik van te veel apparatuur;

- gebruik van kaarsen (bijvoorbeeld vlakbij gordijnen);

- spelen met vuur of brandstichting.

Factoren die kunnen bijdragen aan een snellere uitbreiding van de brand:

- verzamelen van brandbare spullen of een grote vuurlast in een kamer;

- veel elektrische apparatuur;

- sabotage van brandpreventieve of -bestrijdende middelen.

Gedragscategorieën
Cliënten en patiënten worden voor een bepaling van het risico op onveilig gedrag 

ingedeeld in één van onderstaande gedragscategorieën:

1. Geen onveilig gedrag

Van een cliënt of patiënt in deze categorie kan met enige mate van zekerheid 

verwacht worden dat hij/zij geen onveilig gedrag zal vertonen. Het gaat hier 

bijvoorbeeld om patiënten met een fysieke beperking die tijdelijk in het ziekenhuis 

zijn opgenomen, of om cliënten in een intra- of extramurale setting van wie bekend 

RISICOFACTOR 1
ONVEILIG GEDRAG VAN DE CLIËNT OF PATIËNT

BINNENBRANDEN NAAR OORZAAK

  Defect/verkeerd gebruik apparaat/product

 Brandstichting

 Broei/zelfverhitting

 Brandgevaarlijke werkzaamheden

 Roken

 Vuurwerk

 Spelen met vuur door kinderen

42,1%

19,2%

17,1%

12,0%

6,7%

1,6% 1,3%

Bron: CBS, 2013. De cijfers zijn niet zorgspecifiek maar betreffen alle branden in Nederland  
(voorzover de oorzaak bekend is).
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Situatie
Een cliënt met een licht verstandelijke beperking wil graag 
iedere avond kaarsen in huis aandoen voor de gezelligheid.  
Het is bekend dat dit volgens de regels niet mag en daarnaast  
is dit ook vastgelegd in het zorg- en behandelplan.

Risicofactor ‘Onveilig gedrag’
Gedragscategorie 3: ‘Onbewust onveilig gedrag’

Uitleg
De cliënt vertoont gevaarlijk gedrag waardoor brand kan 
ontstaan, maar doet dit niet met de intentie om brand te 
veroorzaken. Vanuit de verstandelijke beperking is de cliënt niet 
in staat om risico’s zelfstandig te beperken.

Mogelijke maatregelen
De cliënt is niet in staat gemaakte afspraken te volgen. Dan kan 
de aanschaf van kaarsen door de cliënt worden voorkomen of de 
ontstekingsbronnen in huis worden verwijderd. Bovendien kan er 
brandvertragende inrichting worden aangeschaft.  
Naast deze zaken is een snelle detectie van belang en mogelijk 
organisatorische afspraken rondom bedrijfshulpverlening (BHV). 
Een andere mogelijke maatregel is de bewustwording van de 
cliënt vergroten door bijvoorbeeld het verstrekken van informatie 
of het trainen van een cliënt. Eén en ander is natuurlijk 
afhankelijk van de situatie.

VOORBEELD ONVEILIG GEDRAG
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is dat zij geen specifiek brandgevaarlijk gedrag vertonen.

2. Waarschijnlijk geen onveilig gedrag

Een cliënt of patiënt in deze categorie heeft bijvoorbeeld een (licht) verstandelijke 

beperking of is dementerend, maar er zijn nooit brandveiligheidsincidenten 

voorgevallen die voortkomen uit onveilig gedrag van de cliënt of patiënt.

3. Onbewust onveilig gedrag

Van een cliënt of patiënt in deze categorie kan met enige mate van zekerheid 

verwacht worden dat hij/zij onveilig gedrag vertoont zonder de intentie te hebben 

brand te veroorzaken. Dit is bijvoorbeeld een rokende cliënt die niet weet welke 

gevaren hierbij op de loer liggen. Of een oudere die in de keuken van het apparte-

ment een magnetron niet goed gebruikt of een pannetje melk op het warmhoud-

plaatje laat aanbranden. De cliënt doet dit niet bewust maar vergeet zaken of 

begrijpt het niet.

4. Bewust onveilig gedrag

Van een cliënt of patiënt in deze categorie kan met enige mate van zekerheid 

verwacht worden dat hij/zij met opzet gevaarlijke situaties laat ontstaan met de 

intentie om een incident te veroorzaken. Dit kan bijvoorbeeld voortkomen uit 

vuurzucht (pyromanie), als uiting van agressie of uit vluchtgedrag bij een  

gedwongen opname.

Een risicoafweging is een continu proces, het is van belang regelmatig een  

nieuwe beoordeling van de situatie te maken.



9

Na een beoordeling van het risico op onveilig gedrag van een cliënt of patiënt, categoriseert u het 
gedrag van de cliënt of patiënt bij het ontstaan van brand (handelingsperspectief) en in hoeverre dit 
de impact bij een brand vergroot.

De impact van een brand is namelijk groter als de cliënt of patiënt niet handelt en 

niet zelfredzaam is bij brand. Onder handelingsperspectief bij brand verstaan we 

het signaleren (zien, horen, ruiken, herkennen) of waarschuwen. Daarnaast betreft 

het de zelfredzaamheid van de cliënt of patiënt bij ontruimen, bijvoorbeeld met de 

WARR-systematiek1.

Denk bijvoorbeeld aan de volgende gedragskenmerken:

-  het kunnen vluchten bij brand;

-  diverse vormen van beperking (fysiek, mentaal, zintuiglijk);

-  drugsgebruik;

-  alcoholgebruik;

-  medicijngebruik;

-  agressiviteit.

Gedragscategorieën
Cliënten en patiënten worden voor een bepaling van het handelingsperspectief bij 

brand ingedeeld in één van onderstaande gedragscategorieën:

A. Waarschuwt, handelt

Van een cliënt of patiënt in deze categorie kan met enige mate van zekerheid 

verwacht worden dat hij/zij een situatie kan waarnemen en begrijpen, en op basis 

daarvan iemand kan waarschuwen. De cliënt of patiënt kan ook zelf in actie komen 

en vluchten. Binnen de risicofactor ‘handelingsperspectief’ is de cliënt of patiënt 

niet of ten dele afhankelijk van derden, aangezien de cliënt of patiënt kan waar-

schuwen én handelen. 

Een cliënt of patiënt in deze categorie kan dus volledig zelfdredzaam zijn bij 

ontruimen. Het kan echter ook zijn dat de cliënt of patiënt het bedreigde gebied 

wel zelfstandig kan verlaten of anderen kan ondersteunen bij ontruiming.

1WARR-systematiek (ook wel WAR-systematiek) is een hulpmiddel voor ontruimingen. Op een 
plattegrond worden de vaste verblijfsplaatsen van cliënten gekenmerkt met een W, A, R1 of R2 op basis 
van de zelfredzaamheid van de cliënt. Een W staat voor cliënten die aan een waarschuwing genoeg 
hebben, een A voor cliënten die assistentie nodig hebben, en R voor cliënten die gered moeten worden. 
De WARR-systematiek kan worden toegepast bij het vaststellen van de diverse maatregelen nadat de 
risicoprofielen van de cliënten of patiënten zijn vastgesteld.

RISICOFACTOR 2
HANDELINGS PERSPECTIEF BIJ BRAND
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B. Waarschuwt, handelt niet

Van een cliënt of patiënt in deze categorie kan met enige mate van zekerheid 

verwacht worden dat hij/zij een situatie kan waarnemen en begrijpen, en op basis 

daarvan iemand kan waarschuwen. Maar de cliënt is vervolgens afhankelijk van 

derden om daadwerkelijk te handelen. 

C. Waarschuwt niet, handelt niet

Van een cliënt of patiënt in deze categorie kan met enige mate van zekerheid 

verwacht worden dat hij/zij niet in staat is om alarm te slaan bij brand en niet 

zelfstandig kan handelen om te ontvluchten. Dit kan komen omdat de cliënt een 

fysieke, mentale en/of zintuiglijke beperking heeft, of omdat de patiënt bijvoor-

beeld een operatie ondergaat en niet bij bewustzijn is. Binnen deze categorie is de 

cliënt of patiënt volledig afhankelijk van derden.

Situatie
Een oudere cliënt in een verpleeghuis zit in een rolstoel, maar is 
mentaal nog goed bij zinnen. De cliënt kan waarschuwen, maar 
niet handelen.

Risicofactor ‘Handelingsperspectief’
Gedragscategorie B: ‘Waarschuwt, handelt niet’.

Uitleg
De cliënt kan de stuatie herkennen en thuisbrengen, maar heeft 
hulp nodig bij het reageren op een situatie. Omdat de cliënt ook 

in een rolstoel zit, is er een hulpverlener nodig om de cliënt te 
evacueren.

Mogelijke maatregelen
Naast brandvertragende maatregelen kunnen organisatorische 
afspraken rondom bedrijfshulpverlening (BHV) nodig zijn. Eén en 
ander is natuurlijk afhankelijk van de situatie.

VOORBEELD HANDELINGSPERSPECTIEF
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VASTSTELLEN
RISICOPROFIEL
Door de risicofactor ‘Onveilig gedrag’ naast de risicofactor ‘Handelingsperspectief’ te leggen, kunt u  
het risicoprofiel van de cliënt of patiënt bepalen. Hierbij kunt u gebruik maken van een matrix.

Beide factoren zijn gezamenlijk in onderstaande matrix opgenomen waarbij de 

combinaties van risicofactoren leiden tot een codering van een individu of groep.

De matrix geeft in één oogopslag weer of een combinatie van risicofactoren 

leidt tot risico’s op basis van gedragskenmerken van een cliënt of patiënt. 

Hiermee is het een praktisch handvat voor het categoriseren en weergeven van 

brandveiligheidsrisico’s per cliënt of patiënt, of per cliënt- of patiëntgroep. Op 

basis van de matrix wordt het risicoprofiel vastgesteld. Het verschil tussen de 

daadwerkelijke situatie en de ambitie van de organisatie geeft aan in welke 

mate er extra maatregelen getroffen dienen te worden. De onderdelen van het 

Stuurwiel kunnen u helpen om hier verder invulling aan te geven.

GEDRAG & ZELFREDZAAMHEID
CLIËNT/PATIËNT BIJ BRAND

A. B. C.

Waarschuwt,
handelt

Waarschuwt,
handelt niet  
zelfstandig

Waarschuwt 
niet, handelt 

niet zelfstandig

4. Bewust  
onveilig gedrag A4 B4 C4

3. Onbewust 
onveilig gedrag A3 B3 C3

2.
Waarschijnlijk 
geen onveilig 

gedrag
A2 B2 C2

1. Geen onveilig 
gedrag A1 B1 C1KA
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Situatie
Dit voorbeeld gaat over een cliënt in een 
gehandicaptenzorginstelling. Hij heeft een verstandelijke 
beperking maar is wel zelfredzaam. Hij is vaak boos en opstandig 
en heeft meerdere malen geprobeerd om het gebouw waar hij 
woont in brand te steken.

Risicoprofiel
A4 (waarschuwt en handelt, bewust onveilig gedrag)

Uitleg
De cliënt kan wel zelf naar buiten lopen en kan ook 
waarschuwen. De cliënt vertoont bewust onveilig gedrag omdat 

hij brand probeert te stichten met de intentie een calamiteit te 
veroorzaken. De cliënt is zich ervan bewust dat het gevaarlijk is. 

Mogelijke maatregelen
Maatregelen kunnen vrijheidsbeperkend zijn en moeten daarom 
altijd in overleg met de zorgverleners worden getroffen. Voor de 
veiligheid van medewerkers en cliënten is het belangrijk dat de 
cliënt niet de mogelijkheid krijgt om bewust onveilig gedrag te 
vertonen. Bijvoorbeeld zorgen dat er in de woning geen lucifers 
of aanstekers zijn. Daarnaast kan worden gekeken naar 
brandvertragende maatregelen en naar de organisatie rondom 
brandveiligheid, zoals brandvertragende gordijnen en matrassen 
en extra aandacht voor blussen in de BHV-opleiding. 

VOORBEELD RISICOPROFIEL A4
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Situatie
Dit gaat om een patiënt die verblijft op een gesloten afdeling. 
De patiënt is bedgebonden. De patiënt zou eventueel kunnen 
waarschuwen maar vertoont regelmatig manipulatief gedrag. De 
patiënt is zich er niet van bewust of dat dit gedrag gevaarlijk kan 
zijn voor zichzelf of voor de omgeving.

Risicoprofiel
B3 (waarschuwt maar handelt niet zelfstandig, onbewust 
onveilig gedrag)

Uitleg
De patiënt kan niet zelf naar buiten lopen, maar kan bij een 

incident wel om hulp roepen.  De patiënt is zich niet bewust van 
de mogelijke gevolgen van zijn gedrag. 

Mogelijke maatregelen
Maatregelen worden altijd getroffen in overleg met de 
zorgverleners om te voorkomen dat dit het behandelplan 
tegenwerkt. Er kan bijvoorbeeld worden gekeken naar 
brandvertragende matrassen en gordijnen. Ook is het belangrijk 
dat er goed toezicht wordt gehouden op lucifers, aanstekers en 
dergelijke. Als een patiënt onder begeleiding heeft gerookt moet 
er goed op worden gelet dat hij geen aanstekers bij zich houdt. 

VOORBEELD RISICOPROFIEL B3
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Situatie
Deze patiënt ligt in het ziekenhuis op de intensive care. De 
patiënt is buiten bewustzijn. 

Risicoprofiel
C1 (geen onveilig gedrag en niet zelfredzaam)

Uitleg
Deze patiënt is volledig afhankelijk van zorgverleners. Niet alleen 
in dagelijkse zorg, maar ook bij een calamiteit. Het gedrag van de 
cliënt speelt in dit geval geen rol.

Mogelijke maatregelen
Maatregelen zijn erop gericht om brand snel te ontdekken en 
snel te kunnen ontruimen. Bijvoorbeeld brede deuren, snelle 
detectie, goede brandcompartimentering en getraind personeel.

VOORBEELD RISICOPROFIEL C1
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   MEDEWERKERS & GEDRAG
Kennis en vaardigheden Weten medewerkers hoe zij moeten handelen 

bij brand?

Bewustzijn en alertheid Hoe is het (veiligheids)bewustzijn van  
medewerkers?

Cultuur Hoe is de veiligheidscultuur bij de instelling?

Navolging beleid Worden procedures en richtlijnen gevolgd?

Aansluiten op reguliere zorg In hoeverre sluit brandveilig gedrag aan bij de 
dagelijkse praktijk van zorgverlening?

Vrijwilligers Zijn vrijwilligers voldoende bekend met  
ontruimingsplannen?

   OMGEVING & DERDEN
Bezoekers Zijn bezoekers voldoende bekend met richtlijnen  

en vluchtwegen?

Bekendheid hulpdiensten Zijn hulpdiensten bekend met de beperkingen  
van cliënten?

Aanrijtijd hulpdiensten Is er rekening gehouden met de aanrijtijd van  
hulpdiensten?

Toezicht en handhaving Vinden er regelmatig controles op het gebied 
van brandveiligheid plaats door het bevoegd 
gezag en worden omissies vanuit deze contro-
les aangepakt?

Het vaststellen van risicoprofielen voor cliënten of patiënten is een onderdeel van de totale risico
afweging. Om te bepalen of het brandveiligheidsrisico acceptabel is blijft het nodig om het risicoprofiel 
van de cliënten of patiënten (of de combinatie van risicoprofielen van verschillende cliënten / patiënten  
of cliënt / patiëntgroepen) naast de overige risicofactoren en huidige maatregelenmix te leggen.

Hiervoor wordt het Stuurwiel Risicogestuurde Brandveiligheid (zie pagina 3) 

aanbevolen als structuur. In onderstaande tabellen vindt u per onderdeel van het 

Stuurwiel een aantal elementen en bijbehorende vragen die u helpen een beeld te 

vormen van mogelijke overige risicofactoren. Dit is niet een uitputtende lijst, er zijn 

meer elementen in een totale risicoafweging denkbaar.

TOTALE RISICO
AFWEGING
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   ORGANISATIE & BELEID
Bedrijfshulpverlening Zijn BHV-ers op de hoogte van de brand- 

veiligheidssituaties en worden er regelmatig 
opleidingen, trainingen en ontruimings-
oefeningen gehouden?

Gedragsregels Is rookbeleid opgesteld en gecommuniceerd?

Zorgcontinuïteit Kan in geval van brandoverlast de meest  
noodzakelijke zorg gewoon doorgaan?

Inkoop en afspraken  
leveranciers

Zijn er afspraken over het inzetten van  
brandvertragend materiaal?

Capaciteit medewerkers Zijn er voldoende medewerkers om op tijd te 
kunnen ontruimen? 

Informatievoorziening Zijn plattegronden en nooduitgangen goed 
aangegeven?

   INSTALLATIE & TECHNIEK
Detectie en meldingen Is er een werkende brandmeldinstallatie?

Deurbediening Zijn er zelfsluitende deuren met drangers  
en kleefmagneten?

Blussystemen Is er een automatisch blussysteem aanwezig?

Blusmiddelen Is het bereik van de brandslanghaspel  
toereikend?

   GEBOUW & INVENTARIS
Compartimentering  
en vluchtwegen

Is de compartimentering sluitend?  
Zijn de vluchtwegen vrij van obstakels?

Onderhoud Wordt het gebouw goed onderhouden?  
Zijn er mankementen?

Inventaris Zijn er brandveilige prullenbakken?

Materiaal Is het gebruikte materiaal zoveel mogelijk  
brandvertragend?


