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De gemeente Kopenhagen rouleert 

270 mobiele watermist units. 
Positieve ervaringen na proefproject: 

Meer brandveiligheid voor minder zelfredzame personen en voor verzorgenden. 

Door Stig Nordmark, Area Manager Advies & Onderwijs brandweer Kopenhagen, naar aanleiding van 

het  artikel oorspronkelijk verschenen in Brandvæsen februari 2015. Vertaald door Willem Nater 

m.b.v. translate.google.com 

In 2012 startte een proefproject in de gemeente Kopenhagen met het testen van de mobiele 

watermist units in de zorgsector. Deze technologie werd 

getest in verschillende typen woningen en 

gemeenschappelijke woonvoorzieningen. Het besluit tot 

dit project kwam voort uit een brandpreventie 

programma, gericht op de verbetering van de 

brandveiligheid van juist die personen, die als bijzonder 

kwetsbaar voor brand kunnen worden beschouwd, 

zoals senioren en minder zelfredzame mensen. Het 

brandpreventie programma omvatte onder andere een 

voorlichtingsprogramma met informatie over 

brandpreventie maatregelen. Voor het proefproject 

werden 50 mobiele watermist units aangeschaft, die 

werden verdeeld tussen de gemeentelijke  Sociale 

Dienst en de dienst  Volksgezondheid en Zorg 

Management. De units werden geplaatst in de 

woningen waarvan het personeel van de aangesloten 

instellingen had aangegeven dat de bewoner een 

duidelijk herkenbaar groter risico op brand had. Dit 

vanwege roken, koken of gebruik van kaarsjes, al dan 

niet in combinatie met verwardheid. 

In juli 2012 was het eerste incident welke werd gedoofd door een mobiele watermist unit. Het 

incident betrof een demente persoon, welke ging koken wat vervolgens tot een brand leidde. Bij dit 

eerste incident bleek de beschermende waarde van de mobiele watermist unit vrij duidelijk, zowel in 

termen van bescherming van de gezondheid van de kwetsbare inwoner als ook dat de brand klein 

was gehouden, waardoor het verpleeghuis als geheel minder overlast heeft ervaren. De 

noodzakelijke herstelwerkzaamheden waren zeer beperkt en men kon vrij vlot verder met de 

gebruikelijke activiteiten in het verpleeghuis. Ook was duidelijk dat de veiligheid voor het 

verpleeghuis personeel, dat de persoon uit het brand compartiment kon helpen met evacueren, 

sterk verbeterd was, omdat zij bij de evacuatie zeer weinig blootstelling aan rook en hitte hebben 

ervaren. 
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De dienst Volksgezondheid en Zorg  Administratie samen met de brandweer Kopenhagen 

realiseerden zich naar aanleiding van o.a. deze goede ervaring uit juli 2012 dat de woningvoorraad 

van de gemeentelijke verpleeghuizen deels verouderd en vaak nog geheel zonder sprinklersystemen 

was.  Het gezamenlijke project resulteerde in een besluit over de aankoop van 220 extra mobiele 

watermist units voor levering gespreid over 2013 en 2014. 

Tegen het einde van 2014 waren er zo 250 mobiele watermist units in 39 van de 45 gemeentelijke 

verpleeghuizen en de dienst Volksgezondheid en Zorg Administratie geplaatst. Daarnaast heeft de 

gemeentelijke Sociale Dienst hun 23 panden die worden gebruikt in het kader van beschermd wonen 

voorzien van de mobiele watermist units. De bewoners van de beschermd wonen projecten vallen 

ook vaak in de hogere risico groepen met eigenschappen als verwardheid, minder zelfredzaam en 

groter brand risico door roken, koken en kaarsjes. 

In verband met een brand in een verpleeghuis in oktober 2013 zei de Incident Commandant Kasper 

Ninn Johansen: "De watermist unit en het goede optreden van het verplegend personeel maakten het  

cruciale verschil. Een en ander heeft geleid tot vroegtijdige alarmering en blussing, het personeel 

heeft de persoon veilig kunnen evacueren. Ook hebben zij de deur kunnen sluiten en dus de 

verspreiding van de overblijvende rook naar de rest van het gebouw kunnen voorkomen". 

Over een brand in een ander verpleeghuis in november 2014 zegt opzichter Ulla Løwert Thomsen: 

"Zaterdagavond was de mobiele watermist unit geactiveerd bij een inwoner die een zware roker is. 

De unit was daar pas de dag ervoor geplaatst. Met hoge waarschijnlijkheid heeft de watermist unit 

het leven van deze bewoner gered. De sterke rookontwikkeling en warmte in de woning hebben de 

unit geactiveerd. De bewoner werd snel geëvacueerd uit de woning en bewoner en personeel hebben 

geen rookgassen ingeademd. Het systeem werkte perfect. Ik ben dankbaar dat de mobiele watermist 

units in deze bijzondere woningen zijn geplaatst en dat er geen andere dan wat materiële schade is." 

In de periode van juni 2012 tot maart 2015 heeft de brandweer van Kopenhagen zeker 9 incidenten 

geregistreerd, waar de omstandigheden rond de brand zodanig waren dat de mobiele watermist 

units levensreddend waren. Ook is bij vele incidenten omvangrijke persoonlijke en financiële schade 

voorkomen. In 2013 registreerde de brandweer Kopenhagen in totaal 77 branden in gemeentelijke 

verpleeghuizen en groepswoningen. In de meeste gevallen was de brand geblust voordat de 

brandweer ter plaatse kwam en was er geen significante schade aan zowel de inventaris of personen. 

Slechts een klein aantal incidenten had nog een wat grotere impact op de levens van bewoners en 

medewerkers. 

In 2010 kwam de brandweer Kopenhagen  bij een brand in Røgpåvirkningen in een gemeentelijk 

verpleeghuis waar de bewoner helaas bij overleed. Naast een brandslachtoffer en het verdriet voor 

familie en vrienden had dit incident een grote impact op het verpleeghuis en de andere bewoners en 

de medewerkers en het functioneren van het verpleeghuis. Door de grote waterschade vanwege de 

sprinklers en tevens de brand- en rookschade, moesten zes bewoners verhuizen naar andere 

instellingen voor 3 maanden. De bewoners welke wel in hun appartementen konden blijven, hadden 

in de daaropvolgende maanden te leven met geur en vocht overlast, maar ook het geluid van de  

bouwvakkers op alle werkdagen. Bewoners en medewerkers moesten stof maskers dragen tegen 

roetdeeltjes in de lucht en enkele hadden allergische reacties. De onzekerheid onder het personeel 

groeide enorm  vanwege de aanzienlijke financiële tegenslag die dit incident betekende voor het 

verpleeghuis. Het verpleeghuis verloor de inkomsten van de zes verhuisde bewoners en ook kon men 



1 maart 2015 MOBIELE WATERMIST UNIT  -  Q-FOG  -  REFERENTIE KOPENHAGEN 

 

3 NL vertaling van het artikel van Stig Nordmark in Brandvæsen februari 2015  

 

3 maanden lang geen nieuwe bewoners opnemen. Daarbij kwamen nog de directe kosten in verband 

met de renovatie ter waarde van ongeveer € 150.000,=. 

De brandweer Kopenhagen heeft uit de incidenten waarbij de mobiele watermist units betrokken 

waren  de conclusie getrokken dat de responstijd en effectiviteit van het systeem de kans van de 

bewoner om zijn incident te overleven aanzienlijk verhoogt.  En dat de brand en waterschade 

aanzienlijk is verminderd. Zo was er na een serieus  incident in november 2014 alleen een nieuwe 

vloerbedekking nodig omdat de watermist unit slechts 130 liter water bevat en met dezelfde 

snelheid reageert als een automatische brand meld installatie. 

De gemiddelde directe en indirecte schade van een door de brandweer gebluste brand (zonder 

mobiele watermist unit) in Kopenhagen ligt tussen de €  50.000,= en € 150.000,=. Daarbij komen nog 

de kosten voor het herhuisvesten van de buren van het brandcompartiment, etc. 

De geraamde kosten voor een brand geblust met behulp van de mobiele watermist unit zijn tussen 

de  € 4.000,= en de € 7.000,= Dit zijn dan de kosten voor nieuwe vloerbedekking, een verfje en wat 

inventaris .  

In verband met de implementatie van mobiele watermistunits organiseerde de brandweer 

Kopenhagen samen met DTI, een opleidingsinstituut, een opleiding in brandpreventie gericht op het 

verpleeghuis personeel. De cursus stelde de medewerkers en managers in staat om bewoners die het 

grootste risico lopen te herkennen en gaf hen inzicht in de tools die beschikbaar zijn voor het 

minimaliseren van risico's. Dit omvatte onder andere een grondige kennismaking met de mobiele 

watermist units. Naast cursussen in brandpreventie schreef brandweer Kopenhagen samen met de 

dienst Volksgezondheid  en Zorg Administratie een handboek voor het personeel. Dit als een vervolg 

op de cursus. Het handboek is bedoeld als een gids voor het personeel en ook als informatie voor de 

bewoners en familieleden. 

In verband met de afronding van het project tegen het einde van 2014, heeft de brandweer 

Kopenhagen en de dienst Volksgezondheid en Zorg Administratie samen met de fabrikant nu een 

evaluatie gestart waarin mogelijke verdere aanpassingen van de mobiele watermist units worden 

onderzocht . 

Voor informatie, demonstratie, verkoop en 

onderhoud in de Benelux: 

  
 

NATER Gas & Vloeistofsystemen b.v. 

Willem Nater 

Griendstraat 6a 

2921 LA Krimpen aan den IJssel 

+ 31 (0)180 687133 

www.nater.nl     

info@nater.nl  

http://www.nater.nl/
mailto:info@nater.nl
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