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BrandweerAmsterdam-Amstelland en de zorgsector in de regio willen een

praktijkproef doen met een innovatief blussysteem om de overlevingskansen
van verminderd zelfredzame inwoners bij brand te vergroten.'O-Fog' is een

autonoom werkend mobiel watermist blussysteem van Zweedse makelij, dat
in Scandinavië met ruim 1300 geplaatste units al aantoonbaar mensenlevens
heeft gered. De Zweedse brandveiligheidsinnovatie kan de discussie over de
brandveiligheid voor zelfstandig wonende kwetsbare ouderen en chronisch
zieken in een nieuwe richting sturen.
e mobiele water-

mislunit werd eind
vorig jaar door de

'

Nederlandse impor-

teur gedemonstreerd
tijdens een bijeenkomst op Schiphol.
Het Regionaal Netwerk Brandveiligheid
in de Zorg Sigra, landelijke zorginstelli ngen. veiligheidsregio's, gemeenten,
stadsdelen, woni ngbouwcorporaties,
GHOR en Brandweer Nederland waren
uitgenodigd voor de bijeenkomst. Het

samènwerkingsplatform Sigra, waarin
de brandweer en zorgverleners in de
regio Amsterdam-Amstel land vertegenwoordigd zijn, werd begin 2012 opgericht als reactie op de geruchtmakende
brand in GGZ-instelling Rivierduinen
in Oegstgeest. Sindsdien werken de
partners nauw samen om het brandveiligheidsbewustzijn en de brandveiligheid in zorginstellingen structureel te
verbeteren. Het netwerk maakt zich ook
zorgen over het snel groeiende aandeel
zelfstandig wonende kwetsba re mensen
in uiteenlopende woonvormen. ln 2015
waren er in Nederland verschillende
branden met dodelijke slachtoffers in
deze doelgroep. Die incidenten gaven
ook het Amsterdamse samenwerkingsverband van overheid en zoÍg een
nieuwe impuls om op zoek te gaan naar
slimme oplossingen voor brandveiligheid en snelle binnenbrandbeheersing.

"

Loek Pfundt. strategisch adviseur innovatie van Brandweer
Amsterdam-Amstel land. herkent de
problematiek rond de kwetsbaarheid
van senioren, chronisch zieken en
mensen met mobiliteitsbeperkingen. Hij
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ging kort in op de brand in seniorenflats
in Rotterdam en Nijmegen. Ook in zijn
eigen regio zijn voorbeelden van Íatale
branden, zoals een brand in Amstelveen begin 2015, waarbij een oudere
bewoonster omkwam. "Verminderd
zelfredzame bewoners hebben vaak
onvoldoende tijd om te vluchten. Daar
moeten we met slimme technologie en
organisatie iets aan kunnen doen'j aldus
Pfundt. "Er zijn al slimme rookmelders
die via een ingebouwde simkaaft of via
verbinding met een wifi-netwerk een
alarmsignaal naar een mobiele telefoon
kunnen sturen. Daarmee zouden we
via burenhulp en mantelzorg hulpverleningsnetwerkjes rond woningen van
kwetsbare mensen kunnen organiseren.
Het bezwaar is dat deze melders nog
erg duur zijn en dat elektronicahandels
en bouwmarkten zich vooral richten
op simpele en goedkope melders. De
brandveiligheidsmarkt is dus nog niet
klaar voor grootschalige invoer van
dergelijke'smaft' rookmelders. Maar
we moeten deze uitdaging wel aangaan.
Er vallen nu onnodig veel doden onder
ouderen en andere kwetsbare groepení'
Maar als het
met slimme detectie en alarmopvolging niet lukt, kan het vraagstuk ook op
een andere manier worden benaderd.
Namelijk de beginnende brandhaard
aanpakken, zodat die wordt bestreden
of zodanig beperkt dat de overlevingskans voor de kwetsbare bewoner
aanmerkelijk wordt vergroot. Die diScussie komt inmiddels wel op gang ín de
brandveiligheidssector, maar ook daar
zijn kosten en technische realiseerbaar-

heid nog knelpunten. Woningsprinklers
in bestaande woningen installeren is
technisch ingewikkeld en duur en in
tegenstelling tot bijvoorbeeld de Scandinavische landen komt beleid hiervoor
in Nederland moeizaam van de grond.
En een simpelere en goedkopere oplossing, de waterleidingsprinkler, heeft nog
niet het vertrouwen van brandveiligheidsexperts.
Ook in de Deense hoofdstad Kopenhagen worstelden de brandweer en
brandveilig heidsexperts met dit
vraagstuk. Samen met marktpartijen
gingen zij op zoek naaÍ een flexibele,
effectieve en makkelijk te installeren
oplossing, die bovendien niet te duur
mocht zijn. De focus richtte zich al snel
op een mobiele voorziening die ingezet
kan worden in woningen en zorglocaties
waar het gÍootste veiligheidsbevorderende effect wordt verwacht. Dat wil
zeggen: bij mensen die in de eerste
plaats door hun leefwijze en gedrag een
grotere kans lopen op brand in hun
woning en die in de tweede plaats door
lichamelijke of geestelijke beperkingen
ve rm i n derd zelÍr edzaam zijn.
Loek Pfundt: "Publiek-private samen-

werking rond deze veiligheidsvraag
leidde tot een innovatief watermist
blussysteem. Grote watermist blussystemen met leidingnetwerken in gebouwen zijn er al langer en die blijken erg
effectief. Naar aanleiding van de
problematiek in Kopenhagen ontwikkelde een fabrikant een mobiele variant
met een waterreservoir, gekoppeld aan
een slimme brandmelder die betrouwbaar alarmeert en de unit activeert. Door

in een brandende ruimte fijne watermist

verm i nderd zelfre dza men

Na activering via de slimme brandmelder

vult de ruimte zich met een watermistwolk.

te verstuiven onder hoge druk krijgt een
beginnende brand simpelweg niet de
kans zich te ontwikkelen, waardoor de
situatie overleefbaar blijft. Dat geeft de
mantelzorg of de brandweer meer tijd
om in actie te komen en de persoon in
kwestie in veiligheid te brengen."

ln Kopenhagen sloegen de
brandweer, de sociale dienst, zorgorganisaties en verzekeraars daarom
de handen ineen, lieten het concept
produceren en maakten gezamenlijk een
plan van aanpak. Voor een proef werd
een lijst van vijftig zelfstandig wonende
kwetsbare ouderen opgesteld die blijkens een analyse van hun woonsituatie
en Iichamelijke staat het meeste risico
liepen. Daar werden vijftig mobiele watermistunits van Q-Fog geplaatst.
ln2Q13 waren er in totaal 77 branden in
woningen die met een mobiel watermistsysteem waren beveiligd. Negen
van die gevallen werden diepgravend
geanalyseerd en in al die gevallen bleek
dat het systeem voor honderd procent

had bijgedragen aan het feit dat de
bewoner de brand overleefde. lnmiddels zijn er in Kopenhagen 250 units
actief, volledig gefinancierd door de
zorgsector en verzekeraars. De door
O-Fog bestreden branden blijken in
Kopenhagen een aanzienlijk financieel
gewin op te leveren. Herstelkosten voor
dergelijke branden komen uit op rond
de zevenduizend euro, terwijl de schade
zonder snelle brandonderdrukking al
snel kan oplopen tot rond een ton. Als
die maatschappelijke winst in schadebeperking in beschouwing wordt
genomen, heeft het systeem wellicht
ook in Nederland kansen.
Eind vorig jaar werd
de gelegenheid geboden om het
systeem in de praktijk te zien werken.
lmporteur Nater Gas- en Vloeistofsystemen had een exemplaar beschikbaar
gesteld en die in samenwerking met
Brandweer Amsterdam-Amstelland geinstalleerd in een oefengebouw van het
brandweertrai ningscentru m BOCAS op

Schiphol. Willem Nater lichtte voor de
aanwezigen de werking van het systeem
toe. De power van de relatief compacte
unit, die als een slanke zuil tegen de
wand van een kamer kan worden geplaatst, verraste de vertegenwoordigers
van de deelnemende zorginstellingen.
Zijzien kansen en mogelijkheden voor
de getoonde mobiele opIossing.
Maar er leven nog wel vragen. Onder
andere over de kosten. Als het gaat om
zelfstandig wonende ouderen of zieken,
wie draait dan voor de investeringskosten op? En hoe verhouden die kosten
zich tot bijvoorbeeld een woningsprin-

kler of waterleidingsprinkler? Daarnaast
vroegen enkele deelnemers zich af
welke reactie een wolk waterhist in
combinatie met een piepende rookmelder bij kwetsbare mensen teweeg kan
brengen. Sowieso onderkennen alle
deelnemers aan de bijeenkomst dat een
brand in een woonvorm voor kwetsbare
personen een enorme impact heeft,
zeker als daarbij slachtoffers vallen.
Andere bewoners worden na zo'n
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O-Fog importeurWillem Naier geeft uitleg bij de mobiele watermistunit

incident vaak angstig en durven soms niet meer in hun eigen
woning te blijven uit angst dat het hen ook overkomt.

ervoor te willen inspannen dat er een praktijkproef met
mobiele watermistunits zoals de O-Fog komt.

Enkele instellingen zien een proef met
O-Fog wel zitten. Habion is een woningcorporatie gericht op
het huisvesten van ouderen met landelijk elfduizend woningen. Adjunct-directeur lngrid Hulshoff zegt zorgen te hebben
over het brandveiligheidsniveau van de bewoners en elke
kans te willen benutten om de risico's te verminderen. "Zo'n

mobiel watermistsysteem biedt nieuwe mogelijkheden. ln
plaats van een heel wooncomplex als hoog risico te beschouwën en zwaar te beveiligen met sprinkler en compaftimentering, kun je veel gedifferentieerder werken en per wooneenheid bekijken of zo'n systeem een oplossing kan bieden. Het
brandveiligheidsniveau kan dan worden afgestemd op het
risicoprofiel van de bewoner. We moeten slimme veiligheidsoplossingen zoeken en dit mobiele systeem spreekt mij zeker
aan!'

Jan van Haasteren, Hoofd BHV enVeiligheid van HVO-Ouerido en voorzitter van het Regionaal Preventienetwek Brandveiligheid in de Zorg, zit op dezelfde lijn. "Wij zijn actief in de
maatschappelijke opvang en begeleiding van onder andere
GGZ-cliênten en dak- en thuislozen. Een gemengde groep met
een g rote sociaal-maatschappelijke problematiek, waardoor
zij bij brand een bijzondere risicogroep zijn. We beheren
verschillende woonvormen, variërend van wooncomplexen
met vijftig tot tweehonderd cliënten tot groepswonen voor
middelgrote groepen tot twaalf personen, Ook beheren we
nog circa vierhonderd individuele woningen voor 'wonen op
maat'. Door de problematiek waarmee onze cliënten kampen
vertonen zevaak brandonveilig gedrag en ook de inrichting
van hun woningen levert brandgevaar op. Het O-Fog concept
spreekt mij aan. lk ga ons bestuur voorstellen om enkele van
deze systemen aan te schaffen en een praktijkproef te doen'
Het zou mooi zijn als we als samenwerkende zorgkoepels een
grootschaliger test kunnen doen. door in gezamenlijkheid een
aantal systemen te kopen." Brandweer Amsterdam-Amstelland, al jaren actief met actie- en bewustwordingsprogramma's rond brandveilig wonen en brandveiligheid in dezorg,
pakt de uitdaging ook op. Waarnemend commandantYle
Stelstra zei tijdens een kort bezoek aan de bijeenkomst zich
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Hoe werkt het?
De Q-Fog bevat een waterreservoir van 130 liter, waarmee
op vol vermogen een kwartier lang continu kan worden
geblust. ln principe is het systeem qua capaciteit berekend
op een ruimte van vijf bij vijf meter. maar in de praktijk
kunnen ook iets grotere ruimten nog effectief worden
beveiligd. De unit wordt geactiveerd door een multi-criteria
brandmelder die niet alleen reageert op rook, maar ook op
snelle stijging van temperatuur.Zo wordt voorkomen dat
het apparaat afgaat als er bijvoorbeeld een tosti aanbrandt.
Ongewenste activeringen zijn bij de tot dusver geplaatste
1300 units nog niet voorgekomen. Met één unit kunnen
maximaal drie ruimten worden beveiligd. Behalve de
nozzle in de unit zelf kunnen met hogedrukleidingen ook
nozzles in twee andere ruimten worden geplaatst, gekoppeld aan een eigen multi-criteriamelder. Er kan echter maar
één nozzle tegelijk worden geactiveerd. Afhankelijk van de
configuratie bedragen de kosten van installatie tussen de
vierduizend en zevenduizend euro. De voordelen van een
mobiele watermistunit zijn volgens imponeurWillem Nater
evident: Een compact apparaat met grote bluskracht door
de extreem fijne waternevel die zich gemakkelijk in de
brandruimte verspreidt. Daarnaast is het waterverbruik
aanmerkelijk lager dan bij een traditionele woningsprinkler
en is dus ook de wateroverlast veel minder. Bovendien ís
het een flexibele, mobiele voorziening die gemakkelijk kan
worden verplaatst. Een punt van aandacht is wel het
waarborgèn van een betrouwbare stroomvoorziening' Het
apparaat werkt op 10 tot 16 ampère. ln een aantal gevallen
kan aanpassing van de elektrische installatie nodig zijn.

