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1. Brandverloop in een compartiment 

 
1.1 Brand in een compartiment 
 
Wanneer een brand niet door wanden omgeven is, kan een groot deel van de warmte 
door straling en convectie ontsnappen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een stapel hout in 
brand op een ruime parkeerplaats in open lucht. Bij het benaderen van de brand zal men 
de stralingshitte voelen, maar dit hitte gevoel is lager dan bij een compartimentsbrand 
omdat de convectie de hete rookgassen onmiddellijk naar boven afvoert. Deze stroming 
neemt m.a.w. een groot deel van de warmte weg van de brand. 
 
In een lokaal veranderen deze parameters drastisch. Zo zorgen de muren, het plafond en 
de vloer ervoor dat een deel van de hittestraling wordt geabsorbeerd. Een belangrijk deel 
wordt door deze wanden gereflecteerd naar de brand en naar de brandbare materialen in 
de ruimte. De rook en de hete brandgassen stijgen dan wel weg van de vuurhaard, ze 
worden door de muren en voornamelijk het plafond in het lokaal gehouden. Ze verhogen 
opnieuw de warmteafgifte naar de oorspronkelijke brand en naar de andere brandbare 
materialen in een lokaal. Hierdoor kan de brand zich sneller ontwikkelen en veel sneller 
uitbreiding nemen in een lokaal. De thermische belasting voor de brandbestrijders neemt 
bij binnenbrandbestrijding dan ook toe. 
 
 
1.2 Het brandverloop 
 
Het brandverloop in afgesloten ruimten wordt in hoofdzaak bepaald door:  
- de in de ruimte aanwezige hoeveelheid en soort brandbare stoffen en hun schikking  
- de hoeveelheid zuurstof die aan het vuur ter beschikking staat of komt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het verloop van een brand in een ruimte kan men het makkelijkst verduidelijken door dit 
grafisch uit te drukken, middels een brandcurve (Fig. 1.1). Dit is het verloop van de 
temperatuur versus de tijd in een kamer. Het verloop van een brand in een ruimte laat 
zich in vijf in elkaar overvloeiende fasen indelen, namelijk:  
1. Het begin van de brand 
2. De ontwikkelings- of groeifase 
3. De flash-over 
4. De volontwikkelde brand 
5. Het doven van de brand 
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Tijd 

Flashover ���� 

Fig. 1.1 De brandcurve geeft het verloop van de 
temperatuur in de tijd weer voor een brand in een ruimte 
bij voldoende zuurstoftoevoer. 
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Of en wanneer een bepaalde fase bereikt wordt, wordt bepaald door de ventilatie van de 
ruimte en de ter beschikking staande brandstof. Bovendien is het voor een 
brandweerman op het terrein quasi onmogelijk om de grenzen van de verschillende fasen 
eenvoudig vast te stellen. Ze vormen echter steeds de basis voor het uitleggen van het 
brandverloop en de fenomenen van plotselinge brandontwikkeling. 
 
Hierna volgend worden de achtereenvolgende fasen beschreven ervan uitgaand dat 
voldoende zuurstof voor het verbrandingsproces toegevoerd wordt. Verder in deze 
publicatie worden de ondergeventileerde branden behandeld. 
 

 

2. Brandverloop bij voldoende zuurstoftoevoer 

 
2.1 Fase 1 - Het begin van de brand 
 
De brand heeft in deze beginfase nog geen echte invloed op het warmteniveau, de 
zichtbaarheid en de toxiciteit van de atmosfeer. Hij kan nog eenvoudig met kleine 
blusmiddelen zonder adembescherming worden bestreden. 
 
Om de brand te starten, dient voldoende energie (warmte), brandstof en zuurstof 
aanwezig te zijn. Eenmaal een brand gestart dan hangt de ontwikkeling van de brand af 
van het type brandstof en zijn locatie in de ruimte. De brand wordt gecontroleerd door de 
brandstof. We spreken dan ook over een brandstofgecontroleerde brand. De lucht 
aanwezig in de ruimte levert nog voldoende zuurstof om de brand te onderhouden. 
 
Wanneer door om het even welke oorzaak, bv. een vergeten sigaret, een vergeten potje 
op het vuur, e.d. een beginnende brand ontstaat, dan is in de ruimte normalerwijze nog 
voldoende zuurstof aanwezig om in de groei van deze beginnende brand te voorzien. De 
bepalende factor of de brand kan verder groeien, is dan ook de beschikbare brandstof.  
 
Zo zal een brand van een bloempot, veroorzaakt door een te dicht geplaatste kaars, op 
een tafel met een zwaar stenen blad, met in de onmiddellijke omgeving geen enkel ander 
brandbaar materiaal, vanzelf doven. Indien dezelfde kaars te dicht geplaatst is tegen een 
gordijn met in de nabijheid een houten kast, dan zal deze kaars waarschijnlijk een brand 
veroorzaken die wel kan evolueren tot de volgende fase. 
 
De snelheid waarmee een brand zich in dit stadium kan uitbreiden, hangt af van 
verschillende factoren waaronder: 
- de zuurstofconcentratie: in dit stadium is deze echter nagenoeg onveranderd. 
- de aard van de brandbare stoffen: zijn ze makkelijk ontvlambaar of niet. 
- de mengverhouding tussen de brandbare stof en zuurstof: een blok hout zal minder 

snel ontvlammen dan een hoopje houtschilfers. 
- de temperatuur in de ruimte: hoe hoger de temperatuur in een ruimte, hoe groter 

de hoeveelheid pyrolysegassen die gevormd worden en hoe sneller de ontstekings-
temperatuur van deze pyrolyse gassen wordt bereikt. 

- de locatie van de brand in de ruimte: een brand breidt zich snel uit in verticale 
richting door vlamcontact en doordat de temperatuur (stijgende warmte) in die 
richting het snelst stijgt. Zijdelings en zeker naar beneden toe zal een brand veel 
trager uitbreiding vinden. Dit is de kubusgedachte bij brand. Indien een brand zich 
tegen een wand van de kamer bevindt i.p.v. in het midden omringd door vrije 
ruimte, dan zal de brand ook sneller uitbreiden door direct vlamcontact of zelfs door 
weerkaatsing van warmtestraling. Een brand die ontstaat in een hoek van een 
kamer zal zich dan ook het snelst uitbreiden. 
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2.1.1 Pyrolyse1 
 
De vlammen die ontstaan wanneer het smeulstadium van de beginbrand voorbij is, 
ontstaan bij vaste stof branden steeds door de ontsteking van pyrolysegassen (ook wel 
ontledingsgassen genoemd).  
 
In de praktijk kan men dit eenvoudig voorstellen door een metalen schaal met 
houtschaafsel langs onder te verhitten. Door de oplopende temperatuur zal eerst 
waterdamp maar ook een deel van de vluchtige bestanddelen2 uit het hout ontwijken. Dit 
is veelal zichtbaar als witte damp. Wanneer de temperatuur nog verder stijgt zullen bij 
hout (en bij vele andere producten) naast de reeds vermelde componenten ook 
ontledings- of ontbindingsreacties optreden. Dit gebeurt bij hout tussen de 100° en de 
250°C. 
 
Bij deze reacties breken de grote scheikundige bouwstenen (moleculen) waaruit het hout 
opgebouwd is door de toenemende temperatuur in kleinere stukken. Hierdoor veranderen 
ze van bouwstenen, die omwille van hun grootte weinig vluchtig waren, tot vluchtigere 
kleinere componenten. Dit afbraakproces, het afbreken tot kleinere eenheden onder 
invloed van temperatuur, wordt een pyrolyse- of ontledingsreactie genoemd. De gassen 
die hierdoor ontwijken worden, dan ook pyrolysegassen genoemd.  
 
De pyrolysereactie kan gestart worden door elke vorm van warmte-overdracht. Een 
papieren krant op een tafel enkele meters van een brandende stoel kan door warmte-
straling pyrolysegassen vrijgeven en uiteindelijk zelfs ontvlammen (Fig. 2.1).  
 
Deze ontledingsreactie is soms zichtbaar door het verkleuren van het materiaal van licht 
naar donkerbruin tot zwart. De reactie treedt op bij de meeste organische (uit koolstof 
opgebouwde) materialen. Denk hierbij aan de boterham die te lang in de broodrooster 
blijft zitten.  
 
 
 
Wanneer er voldoende 
brandbare gassen of dampen 
gevormd zijn en deze gemengd 
raken met de in de lucht 
aanwezige zuurstof (m.a.w. 
boven de vaste stof hebben de 
dampen de onderste 
ontstekingsgrens 
(explosiegrens) bereikt) dan 
kan, indien de energietoevoer 
voldoende is, een ontsteking 
plaatsgrijpen waarbij 
“vlammende” verbranding 
optreedt. 
 Fig. 2.1 Ontsteking van pyrolysegassen door stralings-

warmte nabij de oorspronkelijke brandhaard. In het 
brandverloop bevindt de brand op deze foto’s zich in de 
late ontwikkelingsfase (www.flashover.fr). 
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2.2 Fase 2 - De ontwikkelingsfase 
 
De fase tussen het ontstaan van de brand en 
de flash-over wordt de ontwikkelingsfase 
genoemd. De vergeten sigaret heeft in de zetel 
de pyrolyse en de daarop opvolgende 
ontvlamming van het kussen ingeleid. De 
ontstane pyrolysegassen worden niet allemaal 
door de vlam geconsumeerd en ze stijgen 
samen met de onvolledig verbrande 
rookgassen naar het plafond.  
 
De brand is hierbij nog steeds brandstof-
gecontroleerd. Indien men de oorspronkelijke 
brandhaard verwijdert, dooft de brand. Er is 
nog niet voldoende warmte in de omgevende 
materialen om de brand zelfstandig te 
onderhouden.  
 
Eenmaal de hete gassen het plafond bereiken, verspreiden deze zich horizontaal. De hete 
gassen mengen hierbij met de koelere lucht in het lokaal, waardoor de totale 
temperatuur in het lokaal stijgt.  
 
De grens tussen het begin van de brand en de ontwikkelingsfase is moeilijk 
definieerbaar. Algemeen wordt gesteld dat de overgang van de beginnende brand tot de 
ontwikkelende brand heeft plaatsgehad wanneer de vlammen het plafond bereiken en de 
rookgaslaag duidelijker zichtbaar wordt. De vlammen zijn hierbij veelal reeds losgekomen 
van het oorspronkelijke materiaal (Fig. 2.2). Dit oorspronkelijke materiaal reikt immers 
niet tot het plafond, of anders gezegd: de opstijgende rookgassen branden! 
 
 
2.2.1 Stroming en neutrale laag 
 
In de kamer neemt de rooklaag die eerst uit licht gekleurde pyrolysegassen bestond, 
sinds het ontstaan van een verbranding met vlammen een steeds donkerdere kleur aan. 
Dit komt hoofdzakelijk door de toename van het roetgehalte door de onvolledige 
verbranding, maar ook door de stijging van de optische dichtheid (evenredig aan de 
maat voor de concentratie van brandbare gassen) van de rookgaslaag. Eenmaal de 
vlammen het plafond bereiken, neemt het volume van en de temperatuur in de rooklaag 
sterk toe.  
 
De rooklaag botst tegen de horizontale grens (gevormd door het plafond van de ruimte) 
en gaat op zoek naar een uitweg. Hierdoor ontstaat een drukopbouw. Deze overdruk wil 
de rookgassen via hoge kieren en gaten wegduwen. Onderaan in de ruimte is deze druk 
veel minder groot en wordt koude lucht naar de brand toe gezogen (Fig. 2.3). Dergelijke 
stroming treedt zeer duidelijk op nabij openingen zoals nabij een openstaande deur of 
venster van de brandende kamer. 

Fig. 2.2 Tijdens de ontwikkelingsfase 
komen de vlammen los van het brand-
object, de afgegeven rook / pyrolyse 
gassen ontbranden (onbekend). 

Fig. 2.3 Ontstaan van een dubbele stroming. 

+ 
+ + + + + 

+ + ++ 

++ 

- - 
- - 



 10/45  Binnenbrandbestrijding 
  Karel Lambert & Koen Desmet - 2009- 2.3 

Er ontstaat dus een dubbele stroming, gevormd door 
de uittredende warme rookgassen (overdruk) en de 
instromende koude lucht (onderdruk). Men spreekt 
zelfs over een gravitationele dubbele stroming omdat 
het een stroming betreft die gevormd wordt door 
lichte warme gassen en zware koude lucht. Tussen 
deze twee zones van overdruk en onderdruk bevindt 
zich de neutrale laag, alwaar geen drukverschil 
heerst. Deze neutrale zone komt in realiteit overeen 
met de onderzijde van de rooklaag (Fig. 2.4).  
 
Aangezien in de rooklaag nabij het plafond de 
hoeveelheid onverbrande pyrolysegassen in de 
rookgassen stijgt en door de onvolledige verbranding 
ook brandbaar koolstofmonoxide in deze rookgassen 
ontstaat, kan men nabij het plafond over een te rijk 
mengsel van brandstof gaan spreken.  
 
Enkel op het interactiegebied tussen de zuurstofrijke 
lucht en de te rijke brandgassen kan een 
verbranding nog optreden. In de praktijk betekent 
dit dat door gensters of door vlamcontact op locaties 
nabij de neutrale laag, vlammen kunnen optreden 
waar door opmenging een zuurstof-brandstofmengsel 
ontstaat (Fig. 2.5). 

 
 
 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

- 
- 

- 
- 
- 

- Fig. 2.5 De neutrale laag als interactiegebied tussen 
koude en warme gassen. Hier treedt in hoofdzaak de 
verbranding in de rooklaag op. 

Fig. 2.4 De dubbele stroming: 
onderaan ziet men de instroom 
door de waterdamp die verdampt 
vanaf de vloer. De neutrale laag 
aan de onderzijde van de 
rooklaag is aangeduid met de 
stippellijn (www.flashover.fr). 



 
 

2.3 Fase 3 - De flashover 
 
De brand van de hierboven beschreven 
zetel ontwikkelt zich verder en sommige 
vlammen buigen zich reeds horizontaal af, 
waarbij ze de onderkant van de rooklaag 
volgen (Fig. 2.6). Ze bevinden zich nog 
steeds hoofdzakelijk nabij de lo
de brand ontstond. Ze doen de straling in 
de onmiddellijke omgeving echter toenemen 
waardoor de pyrolyse van de nabije 
voorwerpen steeds sneller verloopt. De 
vlammen kunnen de productie aan 
pyrolysegassen nu helemaal niet meer 
volgen en de aanwezigheid van brandbare 
gassen aan het plafond neemt 
Doordat de temperatuur van deze 
brandbare rooklaag verder oploopt en
doordat voldoende zuurstof blijft 
toestromen om de ontwikkelende brand te 
voeden, kan flashover optreden. 
 
 
2.3.1 Roll-over 
 
Door de onvolledige verbranding en de warmtestraling van de oorspronkelijke brand zijn 
vele materialen in de onmiddellijke omgeving pyrolysegassen gaan vrijgeven. Hierbij is 
de neutrale laag steeds lager en lager gaan hangen in de ruimte. De concentratie v
brandbare gassen in de rooklaag is hierbij vanaf het plafond naar beneden toegenomen. 
Op het moment waarop de hoeveelheid van brandbare gassen nabij deze neutrale laag 
boven de ontsteekbare concentratie is komen
 
(Boven deze neutrale laag stijgt de concentratie aan brandbare gassen richting plafond
Nabij het plafond zit dan ook een grote hoeveelheid brandbare gassen als te rijk mengsel 
te wachten op zuurstof...) 
 
Het ontsteken van de rookgassen, nabij de 
neutrale laag (Fig. 2.5), door gensters of 
vlamcontact, leidt tot de vorming van trage 
rollende vlammen (Fig. 2.7). Ze zijn voor 
brandweermannen in realiteit nagenoeg 
steeds onzichtbaar.3 Men zal ze echter wel 
voelen. Dit is de roll-over, de ultieme 
voorbode van de flash-over. De roll
leidt als het ware een kettingreactie in.
 
Door de roll-over zal de temperatuur in de 
volledige rookgaslaag stijgen tot 800° à 
1000°C. Dit betekent dat de te rijke 
brandbare gassen in de rookgaslaag boven 
hun zelf-ontstekingstemperatuur aanwezig 
zullen zijn. De straling vanuit deze hete 
rooklaag naar de brandbare materialen in de 
ruimte neemt bovendien zeer ster
Hierdoor worden zeer veel bijkomende pyrolysegassen vrijgesteld uit alle brandbare 
materialen in de ruimte, waardoor de neutrale laag
een duik neemt.  
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Door de onvolledige verbranding en de warmtestraling van de oorspronkelijke brand zijn 
vele materialen in de onmiddellijke omgeving pyrolysegassen gaan vrijgeven. Hierbij is 
de neutrale laag steeds lager en lager gaan hangen in de ruimte. De concentratie v
brandbare gassen in de rooklaag is hierbij vanaf het plafond naar beneden toegenomen. 

de hoeveelheid van brandbare gassen nabij deze neutrale laag 
boven de ontsteekbare concentratie is komen te liggen, ontbranden deze rookgassen.

Boven deze neutrale laag stijgt de concentratie aan brandbare gassen richting plafond
Nabij het plafond zit dan ook een grote hoeveelheid brandbare gassen als te rijk mengsel 
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Fig. 2.6 Afbuiging van vlammen nabij de 
grens van de rooklaag (www.flashover.fr

Fig. 2.7 Gesimuleerde roll
oefencontainer (www.feuerwehr.de
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Door de onvolledige verbranding en de warmtestraling van de oorspronkelijke brand zijn 
vele materialen in de onmiddellijke omgeving pyrolysegassen gaan vrijgeven. Hierbij is 
de neutrale laag steeds lager en lager gaan hangen in de ruimte. De concentratie van 
brandbare gassen in de rooklaag is hierbij vanaf het plafond naar beneden toegenomen. 

de hoeveelheid van brandbare gassen nabij deze neutrale laag 
deze rookgassen. 

Boven deze neutrale laag stijgt de concentratie aan brandbare gassen richting plafond. 
Nabij het plafond zit dan ook een grote hoeveelheid brandbare gassen als te rijk mengsel 

Hierdoor worden zeer veel bijkomende pyrolysegassen vrijgesteld uit alle brandbare 
de rooklaag) versneld 

Afbuiging van vlammen nabij de 
www.flashover.fr). 

Gesimuleerde roll-over in Duitse 
www.feuerwehr.de). 
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De ontstane lokale turbulentie, veroorzaakt door de trage vlammentongen van de roll-
over, levert onderaan de rooklaag zelfs een betere menging met de toetredende zuurstof 
op. Dit leidt op zijn beurt tot het volledig ontsteken van de brandbare gassen nabij de 
neutrale laag in de ruimte.  
 
Deze stijging in stralingswarmte is dan weer voldoende om de vrijkomende 
pyrolysegassen nabij de aangestraalde brandbare voorwerpen te ontsteken. Hierdoor 
ontbranden dus alle brandbare materialen in de ruimte (Fig. 2.8). De algemene 
temperatuur in de ruimte, zelfs nabij de vloer, komt hierbij rond 600°C te liggen. 
 
Deze door de toenemende warmte plotse en blijvende overgang van een groeiende brand 
naar een volontwikkelde compartimentsbrand noemt men een flashover.  
 
Het punt waarop een flashover nakend is, kan men aan volgende tekenen herkennen: 
- een plotse enorme stijging van de temperatuur in de kamer, 
- vlammen in de rooklaag, los van de oorspronkelijke brandhaard, 
- een zeer lage neutrale laag of het sterk dalen ervan, 
- het ontstaan van pyrolysegassen nabij brandbare oppervlakken. 

 

T 3.00 T 5.30 T 4.30 

T 7.30 T 7.00 T 7.23 

Fig. 2.8 Ontwikkeling van TV-brand tot flashover. Op de foto werd de tijd na ontsteking in 
minuten vermeld. Op 7.23 minuten zijn pyrolyse gassen ter hoogte van het tafeltje en de 
zetel zichtbaar. Op de tafel ontsteekt door stralingswarmte de aanwezige krant. Dit tijdstip 
kan als roll-over worden verondersteld. Na 7 seconden is alle materiaal in de ruimte bij de 
brand betrokken. De brand is middels flashover uitgegroeid tot een volontwikkelde brand. 
(www.bsef.com) 
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2.3.2 Het kritische punt voor flashover en anti-ventilatie 
 
Een flashover in een kamerbrand treedt niet altijd op. Er dient een bepaalde calorische 
grens te worden overschreden. Dit wil zeggen dat er voldoende warmte zal moeten 
geproduceerd worden. Zo zal een vuilbakje met papier in het midden van een lokaal 
veelal niet voldoende hitte genereren om andere materialen aan te stralen en het 
kritische punt van een flashover te bereiken. De brandstof zal veelal zijn opgebrand 
alvorens dit punt wordt bereikt. Een sofa uit schuimrubber zal zonder al te veel 
problemen voldoende energie en warmte vrijstellen om tot flashover te komen.  
 
Daarnaast is voor de opbouw van de energie een goede verbranding nodig. Zo bleek in 
testsituatie dat een brand in een hotelkamer (alle andere openingen afgesloten) enkel tot 
flashover kwam indien de deur voldoende openstond. Bij een gesloten deur werd 
flashover zelfs nooit bereikt.  
 
Hierbij is het belangrijk op te merken dat het open laten van de toegangsdeur (als 
vluchtweg) bij het betreden van een ruimte de brand snel zal doen uitbreiden. Indien 
men niet snel op de basis van de brand kan tussenkomen, is het gedeeltelijk sluiten van 
de deur een optie. De brand neemt in intensiteit af, de flashover wordt uitgesteld en de 
rooklaag zal stijgen waardoor de zichtbaarheid terug toeneemt. Deze manier om de 
branduitbreiding te beperken wordt anti-ventilatie genoemd. 
 
 
2.3.3 Bestrijden van flashover? – Een fabeltje!!! 
 
Een flashover wordt veelal gedefinieerd als het punt waarbij de temperatuur overal in de 
ruimte de 600°C heeft bereikt of als het punt waarop 15 tot 20kW stralingswarmte per 
vierkante meter op vloerniveau wordt gemeten. 
 
Bij een flashover is de overlevingskans voor eventueel in de ruimte aanwezige 
slachtoffers nihil en bijkomend is het punt voor het redden van goederen uit economisch 
standpunt al lang verstreken. Een brandweerman in volledige beschermkledij overleeft 
maximaal 8 tot 10 seconden in reële flashover condities. Incidenten tijdens de 
brandbestrijding hebben uitgewezen dat het betreden als brandweerman van een ruimte 
voor meer dan 1,5 m, zonder water, terwijl flashover optreedt geen enkele kans op 
overleving biedt.  
 
Bijkomend is het gebruik van water voor het bestrijden van een flashover een fabeltje 
meestal in leven gehouden door sommige flashoverinstructeurs4. Het zich beschermen 
met water terwijl men zo snel mogelijk terugtrekt is de enige optie. Het bestrijden van 
buiten de ruimte, lees het beperken van de brand tot de originele ruimte is de enige 
veilige en verstandige keuze.  
 
Alle initiële acties van de aanvalsploeg dienen slechts één doel en dat is het vermijden 
van het optreden van een flashover door aangepaste blus-, vorder- en zelfs 
ventilatietechnieken te gebruiken. De roll-over, al dan niet zichtbaar, is het laatste 
moment waarop middels aangepaste blustechniek nog een poging gewaagd kan worden 
om de flashover uit te stellen. Indien de brandhaard dan niet snel kan worden ontdekt en 
bestreden, dient men terug te trekken. 
 

 



 
 

2.4 Fase 4 - Volontwikkelde kamerbrand
 
In de eerste fasen - namelijk de start van de 
brand en de ontwikkelingsfase
brandstofgecontroleerd. Na de flashover wordt 
de brand ventilatie- of zuurstofgecontroleerd
De brandbare pyrolysegassen, die ontstonden 
in de aanloop fases en die bij de flashover 
deels verbranden, zijn in zo’n grote mate 
aanwezig in de ruimte dat er 
zuurstof in de kamer aanwezig is voor hun 
verbranding. Deze verbranding zal dan ook
buiten de ruimte gebeuren, aan vensters of 
deuren (Fig. 2.9).  
 
De temperaturen in de ruimte liggen daarbij 
tussen 700° en 900°C. Deze brandfase duurt 
zolang als er voldoende brandbare gassen en 
‘ontgassende’ brandbare materialen in de 
ruimte aanwezig zijn. 
 

 

2.5 Fase 5 - Het doven 
 
Indien de brand beperkt blijft
geleidelijk op raakt, zal de temperatuur terug gaan dalen. De rooklaag in de ruimte stijgt 
terug en de vlammen buiten ramen en deuren verdwijnen geleidelijk. In de ruimte kan 
de luchtstroom weer beter toe
 
De brand is in dit stadium te
brandstofgecontroleerde brand. De brand zal verder duren voor zover er nog brandstof in 
de ruimte aanwezig is. In de meeste gevallen is brandbestrijding pas op 
terug efficiënt mogelijk.  
 
De uit de vorige fase nog onverbrande brandbare rook
en zelfs eenmaal de brand gedoofd is
afkoelen, uitzakken en langzaam uit de kam
raken met de toetredende lucht. 
 
Ontstekingen door opdwarrelende gensters bij het nablussen, zijn, zeker in hoge ruimten, 
echter nog steeds mogelijk en aandacht voor het verwijderen van rook uit het 
compartiment is dus niet alleen omwille van de zichtbaarheid belangrijk.
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Volontwikkelde kamerbrand 

namelijk de start van de 
brand en de ontwikkelingsfase - is de brand 

. Na de flashover wordt 
of zuurstofgecontroleerd. 

De brandbare pyrolysegassen, die ontstonden 
in de aanloop fases en die bij de flashover 
deels verbranden, zijn in zo’n grote mate 
aanwezig in de ruimte dat er onvoldoende 
zuurstof in de kamer aanwezig is voor hun 

verbranding zal dan ook 
buiten de ruimte gebeuren, aan vensters of 

De temperaturen in de ruimte liggen daarbij 
eze brandfase duurt 

zolang als er voldoende brandbare gassen en 
‘ontgassende’ brandbare materialen in de 

ft tot één compartiment en de brandstof in het compartiment 
geleidelijk op raakt, zal de temperatuur terug gaan dalen. De rooklaag in de ruimte stijgt 
terug en de vlammen buiten ramen en deuren verdwijnen geleidelijk. In de ruimte kan 
de luchtstroom weer beter toetreden.  

De brand is in dit stadium terug overgegaan van een ventilatiegecontroleerde naar een 
gecontroleerde brand. De brand zal verder duren voor zover er nog brandstof in 

de ruimte aanwezig is. In de meeste gevallen is brandbestrijding pas op 

De uit de vorige fase nog onverbrande brandbare rook- en pyrolysegassen zullen ook nu 
lfs eenmaal de brand gedoofd is nog in de ruimte aanwezig blijven. Ze zullen echter 

afkoelen, uitzakken en langzaam uit de kamer verdwijnen door geleidelijk opgemengd te 
toetredende lucht.  

Ontstekingen door opdwarrelende gensters bij het nablussen, zijn, zeker in hoge ruimten, 
echter nog steeds mogelijk en aandacht voor het verwijderen van rook uit het 

is dus niet alleen omwille van de zichtbaarheid belangrijk.

Fig. 2.9 Verbranding van rook/pyrolyse 
gassen buiten de ruimte door intern 
zuurstofgebrek.(www.firehouse.com
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compartiment en de brandstof in het compartiment 
geleidelijk op raakt, zal de temperatuur terug gaan dalen. De rooklaag in de ruimte stijgt 
terug en de vlammen buiten ramen en deuren verdwijnen geleidelijk. In de ruimte kan 

controleerde naar een 
gecontroleerde brand. De brand zal verder duren voor zover er nog brandstof in 

de ruimte aanwezig is. In de meeste gevallen is brandbestrijding pas op dit moment 

en pyrolysegassen zullen ook nu 
nog in de ruimte aanwezig blijven. Ze zullen echter 

er verdwijnen door geleidelijk opgemengd te 

Ontstekingen door opdwarrelende gensters bij het nablussen, zijn, zeker in hoge ruimten, 
echter nog steeds mogelijk en aandacht voor het verwijderen van rook uit het 

is dus niet alleen omwille van de zichtbaarheid belangrijk. 

Verbranding van rook/pyrolyse 
gassen buiten de ruimte door intern 

www.firehouse.com) 
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3. Brandverloop bij ventilatie-tekort 

 
Indien de brand ontstaat in een ruimte waar alle openingen afgesloten zijn, dan is het de 
toevoer van zuurstof naar de groeiende brand die de brandontwikkeling zal controleren. 
Zolang er voldoende zuurstof de brand bereikt, groeit de brand, stijgt de temperatuur in 
de ruimte en ontstaan grote hoeveelheden rookgassen (lees: onvolledig verbrande 
gassen en pyrolysegassen, dus brandbare gassen). Indien de zuurstoftoevoer naar de 
brand onvoldoende wordt, dan zal de groei van de brand worden afgeremd. De brand 
gaat dan in de ontwikkelingsfase over van een brandstofgecontroleerd regime naar een 
ventilatiegecontroleerd regime. De temperatuur zal dalen en de vlammende verbranding 
zal geleidelijk verminderen en overgaan tot een smeulbrand waarbij zeer veel pyrolyse 
en onvolledig verbrande gassen ontstaan. Deze branden duiden we aan als 
ondergeventileerde branden. Bij deze overgang van een normaal naar een 
ondergeventileerd brandverloop en nadien kunnen zich een aantal specifieke fenomenen 
voordoen. Deze worden hieronder meer in detail besproken. 
 
 
3.1 Het pulseren van rook 
 
Zolang voldoende zuurstof naar de brand toestroomt, groeit de brand en ontstaan grote 
hoeveelheden hete rookgassen. Er ontstaat hierdoor een overdruk in de ruimte, die 
ervoor zorgt dat de rook doorheen kieren en gaten naar buiten wordt gedrukt. Eenmaal 
de brand voldoende rook, ook op lagere plaatsen, door kieren en gaten naar buiten duwt, 
ontstaat een probleem met de zuurstofaanvoer.  
 
De brand heeft in zijn groei de zuurstof in de kamer opgebruikt en de ruimte nagenoeg 
volledig met rook gevuld. Voor zijn verdere ontwikkeling wordt de brand afhankelijk van 
de lucht die via gaten en kieren wordt aangevoerd. Eenmaal de aanvoer uit deze 
openingen door de uittredende rook wordt verhinderd, verstikt de brand zichzelf. De 
intensiteit van de brand neemt af, de temperatuur daalt en er worden minder rookgassen 
gevormd. De rooklaag stijgt opnieuw en er ontstaat een kleine onderdruk in de ruimte. 
Deze laat opnieuw het toetreden van zuurstof in het lokaal mogelijk maakt. De lucht 
wordt terug door de openingen aangezogen.  
 
Door de toetredende zuurstof wakkert de brandt aan, stijgt de temperatuur en ontstaat 
opnieuw veel rook. De druk neemt toe en de rooklaag sluit hierbij de zuurstoftoevoer 
opnieuw af. Men verkrijgt uiteindelijk een cyclisch effect (Fig. 3.1) dat zichzelf 
ondersteunt tot uitputting van de brandstof of tot een verandering in de ventilatie 
optreedt (bv. een raam dat springt). 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.1 Het pulseren van rook. Een ontwikkelende brand creëert overdruk door stijgende 
temperatuur en hoeveelheid rookgassen. Hij snijdt hierbij zijn zuurstoftoevoer (1) af 
waardoor hij zichzelf verstikt. De ruimte koelt en er ontstaat een onderdruk (2), de nieuwe 
zuurstofstroom. Deze laat de brand opnieuw toe zich te ontwikkelen. Indien door de 
rookgassen de zuurstofstroom weer wordt afgesneden, komt men terug in situatie (2) te 
zitten. Men verkrijgt een cyclisch proces. 
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Het pulseren van rook bij een deur of venster is dan ook een teken dat een onvoldoende 
geventileerde brand zich voordoet in de ruimte. Indien men lucht (zuurstof) toevoert 
naar dergelijke brand kunnen zich 2 fenomenen voordoen:
- normaal brandverloop en flashover

genoemd, 
- backdraft. 

Naast deze fenomenen zit echter nog een grijze zone. Deze zone wordt veelal betiteld als
rookgasontstekingen. De fenomenen flashover en backdraft vallen eigenlijk ook onder 
deze noemer maar ze kunnen beschouwd worden als de extremen van de groep. 
 
De opdeling is dus eerder arbitrair en kunstmatig. Ze laat echter de verdeling in hokjes 
toe en vergemakkelijkt aldus de verklaring van snelle brandontwikkelingen. In de praktijk 
kan men, zeker in deze grijze zone, soms moeilijk een naam kleven op het optredende 
fenomeen omdat men niet de volledige voorgeschiedenis kent en omdat het zich zo snel 
voordoet. 
 
 
3.2 Ventilatie geïnduceerde flashover
 
Bij het barsten van een venster of bij het openen van een deur tot een 
ondergeventileerde brand kan een uitgestelde flashover optreden. 
geïnduceerde flashover genoemd. 
eigen toedoen geconfronteerd. Bij het betreden van een woning wordt immers steeds de 
belangrijkste ventilatieopening gemaakt.
 
De rookgassen in de ruimte zijn 
temperatuur dat ze snel zullen ontsteken.
het terug opflakkeren van de basisbrand en men verkrijgt een normaal brandverloop tot 
flashover. Dit brandverloop zal even wel sneller gebeuren omdat reeds meer pyrolyse en 
rookgassen in de ruimte aanwezig 
temperatuur in het lokaal reeds hoger ligt
op het moment dat hij een tekort krijgt aan zuurstof. In de praktijk is dat duidelijk te 
merken door de veelal grijze rook die onder het dak door naar buiten komt. Bij het 
(laten) springen van een venster herneemt het normale brandverloop zich vanaf de 
ontwikkelingsfase. Vandaar dat de flashover in dit geval sneller optreedt dan bij het 
normaal brandverloop. 
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ulseren van rook bij een deur of venster is dan ook een teken dat een onvoldoende 
geventileerde brand zich voordoet in de ruimte. Indien men lucht (zuurstof) toevoert 
naar dergelijke brand kunnen zich 2 fenomenen voordoen: 

normaal brandverloop en flashover – ook ventilatie geïnduceerde flashover 

deze fenomenen zit echter nog een grijze zone. Deze zone wordt veelal betiteld als
rookgasontstekingen. De fenomenen flashover en backdraft vallen eigenlijk ook onder 
deze noemer maar ze kunnen beschouwd worden als de extremen van de groep. 

De opdeling is dus eerder arbitrair en kunstmatig. Ze laat echter de verdeling in hokjes 
vergemakkelijkt aldus de verklaring van snelle brandontwikkelingen. In de praktijk 

kan men, zeker in deze grijze zone, soms moeilijk een naam kleven op het optredende 
fenomeen omdat men niet de volledige voorgeschiedenis kent en omdat het zich zo snel 

flashover 

Bij het barsten van een venster of bij het openen van een deur tot een 
ondergeventileerde brand kan een uitgestelde flashover optreden. Dit wordt de ventilatie 
geïnduceerde flashover genoemd. Met deze situatie wordt de brandweer veelal door 
eigen toedoen geconfronteerd. Bij het betreden van een woning wordt immers steeds de 
belangrijkste ventilatieopening gemaakt. 

De rookgassen in de ruimte zijn op dit moment nog niet van zodanige concentratie en 
dat ze snel zullen ontsteken. De toevoer van zuurstof heeft aanleiding tot 

het terug opflakkeren van de basisbrand en men verkrijgt een normaal brandverloop tot 
flashover. Dit brandverloop zal even wel sneller gebeuren omdat reeds meer pyrolyse en 

en in de ruimte aanwezig zijn dan bij de start van de brand
temperatuur in het lokaal reeds hoger ligt. De brand is al volop in de ontwikkelingsfase 
op het moment dat hij een tekort krijgt aan zuurstof. In de praktijk is dat duidelijk te 

door de veelal grijze rook die onder het dak door naar buiten komt. Bij het 
(laten) springen van een venster herneemt het normale brandverloop zich vanaf de 
ontwikkelingsfase. Vandaar dat de flashover in dit geval sneller optreedt dan bij het 

 

Fig 3.2 De rode lijn duidt de normale 
brandcurve aan. De gele stippellijn 
geeft de situatie weer waarin een brand 
ondergeventileerd is. De temperatuur 
in het compartiment zakt totdat er 
verse lucht beschikbaar komt. 
Vervolgens zal het brandverloop terug 
zijn normale vorm aannemen. De 
stijging in temperatuur is gelijkaardig 
aan die van de flashover van het 
normaal brandverloop. 
Hartin – www.cfbt-us.com
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ulseren van rook bij een deur of venster is dan ook een teken dat een onvoldoende 
geventileerde brand zich voordoet in de ruimte. Indien men lucht (zuurstof) toevoert 

ventilatie geïnduceerde flashover 

deze fenomenen zit echter nog een grijze zone. Deze zone wordt veelal betiteld als 
rookgasontstekingen. De fenomenen flashover en backdraft vallen eigenlijk ook onder 
deze noemer maar ze kunnen beschouwd worden als de extremen van de groep.  

De opdeling is dus eerder arbitrair en kunstmatig. Ze laat echter de verdeling in hokjes 
vergemakkelijkt aldus de verklaring van snelle brandontwikkelingen. In de praktijk 

kan men, zeker in deze grijze zone, soms moeilijk een naam kleven op het optredende 
fenomeen omdat men niet de volledige voorgeschiedenis kent en omdat het zich zo snel 

Bij het barsten van een venster of bij het openen van een deur tot een 
Dit wordt de ventilatie 

e wordt de brandweer veelal door 
eigen toedoen geconfronteerd. Bij het betreden van een woning wordt immers steeds de 

nog niet van zodanige concentratie en 
e toevoer van zuurstof heeft aanleiding tot 

het terug opflakkeren van de basisbrand en men verkrijgt een normaal brandverloop tot 
flashover. Dit brandverloop zal even wel sneller gebeuren omdat reeds meer pyrolyse en 

dan bij de start van de brand en omdat de 
De brand is al volop in de ontwikkelingsfase 

op het moment dat hij een tekort krijgt aan zuurstof. In de praktijk is dat duidelijk te 
door de veelal grijze rook die onder het dak door naar buiten komt. Bij het 

(laten) springen van een venster herneemt het normale brandverloop zich vanaf de 
ontwikkelingsfase. Vandaar dat de flashover in dit geval sneller optreedt dan bij het 

De rode lijn duidt de normale 
brandcurve aan. De gele stippellijn 
geeft de situatie weer waarin een brand 
ondergeventileerd is. De temperatuur 
in het compartiment zakt totdat er 
verse lucht beschikbaar komt. 
Vervolgens zal het brandverloop terug 

ale vorm aannemen. De 
stijging in temperatuur is gelijkaardig 
aan die van de flashover van het 
normaal brandverloop. (grafiek: Ed 

us.com) 
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3.3 Ontsteking van rookgassen 
 
In bepaalde gevallen kunnen uit de kamer ontsnappende rookgassen spontaan ontsteken 
(Fig. 3.2). Hiertoe zijn hoge temperaturen in de rookgaslaag noodzakelijk. De zelf-
ontstekings-temperatuur van de pyrolyse- en brandbare rookgassen ligt rond de 500° tot 
600°C. Het in de ruimte optredende zuurstoftekort verhindert echter deze ontsteking. 
Wanneer de rookgassen in staat zijn om uit de ruimte te treden, bv. door een 
gesprongen venster, kunnen ze met lucht mengen en ontsteken.  
 
Hoe ver de vlammen hierbij reiken, hangt af van 
de grootte van de opening en de hoeveelheid 
brandbare gassen. In vele gevallen is het niet 
duidelijk of de ontbranding van rookgassen buiten 
de kamer nu veroorzaakt wordt door een 
zelfontsteking, dan wel door het buitentreden van 
vlammen die vanaf de brandhaard binnen in de 
ruimte komen. 
 
In bepaalde gevallen, zoals bij het openen van een 
deur tot de brand, kunnen de uittredende gassen 
(boven hun zelfontstekingstemperatuur) boven de 
deuropening ontsteken, terwijl langs onder 
zuurstof in de ruimte toetreedt. Het vlammenfront 
kan dan van buiten volledig teruglopen tot in de 
kamer en daar een volontwikkelde brand 
veroorzaken. Het eindresultaat is vergelijkbaar 
met een flashover, alleen verlopen de vlammen 
hier van buiten naar binnen. Het onmiddellijk 
terug sluiten van de deur, wanneer de rookgassen 
boven de deur ontsteken, zal de brand in zijn 
groei stoppen door het (terug) 
afsnijden van de zuurstoftoevoer.  
 
 
 
Dit is een reden waarom het belangrijk is om bij de deuropeningstechniek laag te blijven 
en drie pulsen water hoog naar binnen te spuiten en vervolgens de deur snel terug te 
sluiten. Men heeft de kans om de kleur van de rookgassen te bekijken, de hoogte van de 
neutrale laag en de stroming te bestuderen en de eventuele zelfontsteking van de 
rookgassen vast te stellen. Men beveiligt deze actie door het gebruik van water om het 
effect van de toevoer van zuurstof door het openen van de deur te verminderen en men 
is voorbereid op de bestrijding van ontvlammende rookgassen, waardoor men zichzelf en 
de deur-bediener kan beschermen.  
 
 
3.3.1 Ventileren van een dak 
 
Het toetreden van zuurstof tot oververhitte rookgassen en het ontsteken ervan doet zich 
typisch voor bij het ventileren van een dak. Dit ventileren dient dan natuurlijk ook met 
de juiste uitrusting en beschermkledij te worden uitgevoerd (Fig. 3.3).  
 
Het ventileren vanaf het dak leidt echter ook tot de afname van het gevaar voor de 
aanvallende ploegen die de binnenaanval uitvoeren. Bij hun tussenkomst zijn dan immers 
veel minder brandbare gassen en warmte aanwezig zodat het gevaar op flashover en 
backdraft daalt. Bijkomend stijgt voor hen de zichtbaarheid en vermindert het de 
belasting van de bij blussing gevormde stoom op de aanvalsploeg.  
 

Fig. 3.3 De rook/pyrolyse gassen, aanwezig boven 
hun zelfontstekingstemperatuur in de ruimte, 
ontsteken bij het buitentreden (www.firetactics.com). 
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Hoge ventilatie is, indien eenvoudig en veilig mogelijk 
(dakvenster, dakkoepel, venster in de traphal, 
verwijderen dakpannen), dan ook steeds aangewezen! 
Het zou op zich naast redding de prioritaire job moeten 
zijn van een ladderwagen of hoogtewerker bij de 
brandbestrijding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Backdraft 
 
Terwijl bij een flashover voldoende zuurstof aanwezig is om de pyrolyse-/rookgassen te 
ontsteken, is het het zuurstoftekort dat aanleiding geeft tot een backdraft. In de ruimte 
waar een ondergeventileerde brand smeult, verzamelen zich door het zuurstoftekort 
grote hoeveelheden pyrolyse en onvolledig verbrande brandgassen. Dit terwijl de 
temperatuur van het lokaal en de erin aanwezige gassen hoog blijft.  
 
De gassen zijn in de ruimte aanwezig boven hun ontvlambare concentratie en raken door 
het instromen van zuurstof bij het openen van een toegang opgemengd tot in het 
explosieve gebied. Dit effect samen met het opflakkeren van de initiële brand of 
smeulresten zorgt voor een explosieve verbranding of backdraft. 
 
Meer in detail kan men het als 
volgt beschrijven. Na het 
openen van een deur of venster 
(of het al dan niet vanzelf, 
bezwijken ervan) ontwijkt een 
deel van de te rijke rookgassen 
uit de ruimte en stroomt 
zuurstof de ruimte binnen. 
Deze dubbele stroming van 
warme rookgassen en koude 
lucht zorgt in eerste instantie 
slechts voor een lokale 
menging. Wanneer de koude 
lucht de achterwand van de 
ruimte bereikt, treedt van daar 
af een turbulente menging op. 
Het opmengen en het 
aanwakkeren van de 
beginbrand of de aanwezige 
smeulresten kan enkele 
seconden tot enkele minuten 
duren. 
 
Uiteindelijk is de ontstekingsenergie en de menggraad zodanig dat een deflagratie in de 
ruimte optreedt. Ook de uittredende gassen ontsteken en verbranden hierbij pijlsnel. Dit 
resulteert in een vuurbal die tot verscheidene meters buiten de brandruimte reikt 
(Fig.3.4).  

Fig. 3.5 Backdraft bij een demo-container tijdens training. 
Let op de bruin-gele pyrolysegassen en de oranje-gele 
vlammen van de te rijke deflagratie (www.firetactics.com). 

Fig. 3.4 Het openen van een 
dakvenster vereist de nodige 
voorzichtigheid. Het kan de 
situatie binnen echter drastisch 
verbeteren. 
(www.firefighterclosecalls.com). 



 
 

 
De snelheid van deze verbranding en de drukopbouw die ermee gepaard gaat
respectievelijk af van de mate waarin de rookgassen opgemengd raken en welk volume 
brandbare rookgassen opgemengd is bij het ontsteken van de backdraft. In het algemeen 
zal de backdraft echter steeds een te rijke explosie leveren, gekarakteriseerd door 
oranje-gele tot geel-witte vlammen. 
 
Hoe kleiner de ruimte of hoe meer omsloten de brandbare gassen zijn, 
druk zich opbouwt en hoe ernstiger de backdraft wordt. 
van een backdraft versterken. 
voldoende zijn om de muren en plafonds van een klassieke bakstenen woning uit hun 
verankering te lichten.  
 
Een backdraft, hoewel ernstig,
brandweerman die aangepaste beschermkledij dr
dekking, laag blijven, niet in de opening staan etc.) maakt goede kans om dit zonder al 
te veel kleerscheuren te overleven.
 
Een backdraft kan als volgt gedefinieerd worden: het is een plotse verbranding van 
onverbrande rookgassen, veroorzaakt door het toetreden van zuurstof in een ruimte 
waar door zuurstoftekort een brand aanzienlijk beperkt werd. 
opening noodzakelijk waarlangs lucht kan binnenstromen
 

 
Na de backdraft kan de brand in de ruimte hervatten en uiteindelijk uitgroeien tot een 
flashover. De backdraft heeft hierbij immers alle ramen en deuren doen sneuvelen wat 
de zuurstoftoevoer tot de brand alleen maar heeft verbeter
een backdraft de initiële brandhaard echter nog steeds beperkt of is het merendeel van 
het brandbare materiaal in de ruimte al door de begin
brand door brandstoftekort zal doven.
 
Een backdraft kan aan de volgende signalen 
- Het vuur brandt in een gesloten ruimte zonder al te grote ventilatieopeningen. Bv

een sauna, een zolder of een blinde berging.
- Het zuurstoftekort en de ermee gepaard gaande sterk onvolledige verbranding 

leveren grote hoeveelheden 
en grijs van kleur. Anders gekleurde rookgassen worden op deze locatie niet 
waargenomen. 

- Deze pyrolysegassen vormen ook vaak een bruine tot zwarte olieachtige afzetting 
door condensatie op de ramen.
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De snelheid van deze verbranding en de drukopbouw die ermee gepaard gaat
k af van de mate waarin de rookgassen opgemengd raken en welk volume 

brandbare rookgassen opgemengd is bij het ontsteken van de backdraft. In het algemeen 
zal de backdraft echter steeds een te rijke explosie leveren, gekarakteriseerd door 

witte vlammen.  

of hoe meer omsloten de brandbare gassen zijn, 
druk zich opbouwt en hoe ernstiger de backdraft wordt. Zo zal een smalle gang het effect 
van een backdraft versterken. De drukopbouw gepaard gaand met een backdraft
voldoende zijn om de muren en plafonds van een klassieke bakstenen woning uit hun 

, hoewel ernstig, is echter steeds een zeer kortstondig fenomeen en een 
brandweerman die aangepaste beschermkledij draagt en zich voldoende bescherm
dekking, laag blijven, niet in de opening staan etc.) maakt goede kans om dit zonder al 
te veel kleerscheuren te overleven. 

Een backdraft kan als volgt gedefinieerd worden: het is een plotse verbranding van 
rookgassen, veroorzaakt door het toetreden van zuurstof in een ruimte 

waar door zuurstoftekort een brand aanzienlijk beperkt werd. Voor een
arlangs lucht kan binnenstromen.  

 

Fig 3.6 Net zoals in fig 3.2 stelt de 
rode lijn het normaal brandverloop 
voor. De gele lijn is het 
ondergeventileerd brandverloop. Op 
het moment dat er verse lucht wordt 
toegevoerd, is er een te rijk mengsel 
aanwezig. Door de verse lucht komt 
het mengsel in het ex
terecht en ontploft. Let erop dat de 
temperatuur hier sneller stijgt dan bij 
flashover. De eindtemperatuur ligt 
ook hoger dan flashover, al is dat 
slechts tijdelijk. (
www.cfbt-us.com)
 

Na de backdraft kan de brand in de ruimte hervatten en uiteindelijk uitgroeien tot een 
flashover. De backdraft heeft hierbij immers alle ramen en deuren doen sneuvelen wat 
de zuurstoftoevoer tot de brand alleen maar heeft verbeterd. In bepaalde gevallen is
een backdraft de initiële brandhaard echter nog steeds beperkt of is het merendeel van 
het brandbare materiaal in de ruimte al door de begin-brand verbruikt, waardoor de 
brand door brandstoftekort zal doven. 

Een backdraft kan aan de volgende signalen herkend worden: 
Het vuur brandt in een gesloten ruimte zonder al te grote ventilatieopeningen. Bv
een sauna, een zolder of een blinde berging. 
Het zuurstoftekort en de ermee gepaard gaande sterk onvolledige verbranding 

eveelheden onverbrande pyrolysegassen. Deze zijn veelal bruin
en grijs van kleur. Anders gekleurde rookgassen worden op deze locatie niet 

Deze pyrolysegassen vormen ook vaak een bruine tot zwarte olieachtige afzetting 
door condensatie op de ramen. 
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De snelheid van deze verbranding en de drukopbouw die ermee gepaard gaat, hangt 
k af van de mate waarin de rookgassen opgemengd raken en welk volume 

brandbare rookgassen opgemengd is bij het ontsteken van de backdraft. In het algemeen 
zal de backdraft echter steeds een te rijke explosie leveren, gekarakteriseerd door 

of hoe meer omsloten de brandbare gassen zijn, hoe sneller de 
Zo zal een smalle gang het effect 

een backdraft kan 
voldoende zijn om de muren en plafonds van een klassieke bakstenen woning uit hun 

een zeer kortstondig fenomeen en een 
aagt en zich voldoende beschermt (in 

dekking, laag blijven, niet in de opening staan etc.) maakt goede kans om dit zonder al 

Een backdraft kan als volgt gedefinieerd worden: het is een plotse verbranding van 
rookgassen, veroorzaakt door het toetreden van zuurstof in een ruimte 

Voor een backdraft is 

Net zoals in fig 3.2 stelt de 
rode lijn het normaal brandverloop 
voor. De gele lijn is het 
ondergeventileerd brandverloop. Op 
het moment dat er verse lucht wordt 
toegevoerd, is er een te rijk mengsel 
aanwezig. Door de verse lucht komt 
het mengsel in het explosiegebied 
terecht en ontploft. Let erop dat de 
temperatuur hier sneller stijgt dan bij 
flashover. De eindtemperatuur ligt 
ook hoger dan flashover, al is dat 

(grafiek: Ed Hartin 
) 

Na de backdraft kan de brand in de ruimte hervatten en uiteindelijk uitgroeien tot een 
flashover. De backdraft heeft hierbij immers alle ramen en deuren doen sneuvelen wat 

. In bepaalde gevallen is na 
een backdraft de initiële brandhaard echter nog steeds beperkt of is het merendeel van 

brand verbruikt, waardoor de 

Het vuur brandt in een gesloten ruimte zonder al te grote ventilatieopeningen. Bv. 

Het zuurstoftekort en de ermee gepaard gaande sterk onvolledige verbranding 
gassen. Deze zijn veelal bruin-geel 

en grijs van kleur. Anders gekleurde rookgassen worden op deze locatie niet 

Deze pyrolysegassen vormen ook vaak een bruine tot zwarte olieachtige afzetting 



 
 

- Buiten het brandcompartiment is de hittestraling merkbaar. De warmte wordt door de 
ramen gestraald. 

- Er zijn geen zichbare vlammen in de ruimte. Er zijn echter wel al blauwe vlammetjes 
gesignaleerd vooraleer een backdraft plaatsvond.

- De brand ademt, pulseert
of fluitend geluid waargenomen, alhoewel dit met perslucht veelal onhoorbaar is.

- Het maken van een opening zorgt voor een duidelijke en onmiddellijke instroom van 
lucht. 

- Het turbulente ontwijken van
Veranderingen in het stroomregime van de rook duiden aan dat er iets voorgevallen 
is dat het brandverloop beïnvloedt (bv. Raam gesprongen door hitte).

Indien een mogelijkheid tot backdraft wordt verondersteld, dient de aanval defensief te 
gebeuren. Hierbij wordt het beste zo hoog mogelijk in de ruimte een ventilatieopening 
gemaakt. Daardoor kunnen de rookgassen uittreden terwijl er nagenoeg geen zuurstof 
kan intreden. Indien dit niet mogelijk is
buitenlucht worden overwogen. Personeel dient natuurlijk uit de gevarenzone te worden 
verwijderd. 
 
Als tweede, minder eenvoudige oplossing kan men de backdraft trachten tegen 
door de rooklaag in de ruimte te koelen. Bij voorkeur
de kamer toe te voeren. Denk hierbij aan het gebruik van piercing nozzles
(insteeklansen), straalpijpen waarmee het dak of de wand doorboord wordt. 
 
Een minder veilige tactiek is het snel openen en sluiten van de deur terwijl een grote 
hoeveelheid water (meerdere 
rooklaag wordt verneveld. 
aangebracht door een op een kier staande deur
beschouwd. Dit omdat een gebonden waterstraal minder lucht meesleurt. Het doel wordt 
dan een zo groot mogelijke hoeveelheid stoom te produceren en de brand indirect te 
bestrijden. Het langer dan 2 seconden openhouden van de deur kan echter al voldoende 
lucht leveren voor het ontstaan van de backdraft 
nodige korrel zout dienen te worden gehanteerd. 
 
Het snel binnen plaatsnemen, weg van de doorgang
zich sluit, in een poging om de rookgassen in de ruimte snel te koelen
meegevoerde slang nooit zal toelaten dat men de deur volledig sluit. 
 
Het redden van personen aanwezig in 
verondersteld wordt, is dan ook moeilijk tot onmogelijk. Indien bijkomend wordt 
verondersteld dat de personen reeds bij het ontstaan van de brand en tijdens de 
smeulbrand in de ruimte aanwezig zijn, dan is de kans groot dat deze personen do
inademen van de hoge te verwachten concentraties koolstofmonoxide
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uiten het brandcompartiment is de hittestraling merkbaar. De warmte wordt door de 

Er zijn geen zichbare vlammen in de ruimte. Er zijn echter wel al blauwe vlammetjes 
gesignaleerd vooraleer een backdraft plaatsvond. 
De brand ademt, pulseert doorheen gaten en kieren. Soms wordt hierbij een zuigend 
of fluitend geluid waargenomen, alhoewel dit met perslucht veelal onhoorbaar is.
Het maken van een opening zorgt voor een duidelijke en onmiddellijke instroom van 

Het turbulente ontwijken van rookgassen gaat de backdraft soms vooraf. 
Veranderingen in het stroomregime van de rook duiden aan dat er iets voorgevallen 
is dat het brandverloop beïnvloedt (bv. Raam gesprongen door hitte).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.7

alarmsignalen voor 
backdraft

een mogelijkheid tot backdraft wordt verondersteld, dient de aanval defensief te 
gebeuren. Hierbij wordt het beste zo hoog mogelijk in de ruimte een ventilatieopening 
gemaakt. Daardoor kunnen de rookgassen uittreden terwijl er nagenoeg geen zuurstof 

treden. Indien dit niet mogelijk is, kan een hoge horizontale ventilatie naar de 
buitenlucht worden overwogen. Personeel dient natuurlijk uit de gevarenzone te worden 

Als tweede, minder eenvoudige oplossing kan men de backdraft trachten tegen 
door de rooklaag in de ruimte te koelen. Bij voorkeur gebeurt dit zonder hierbij lucht aan 
de kamer toe te voeren. Denk hierbij aan het gebruik van piercing nozzles

, straalpijpen waarmee het dak of de wand doorboord wordt. 

veilige tactiek is het snel openen en sluiten van de deur terwijl een grote 
hoeveelheid water (meerdere honderden liters met een lage druk leiding
rooklaag wordt verneveld. Het gebruik van een volle straal tegen het plafond 

een op een kier staande deur wordt hierbij zelfs als meer aangewezen 
een gebonden waterstraal minder lucht meesleurt. Het doel wordt 

dan een zo groot mogelijke hoeveelheid stoom te produceren en de brand indirect te 
Het langer dan 2 seconden openhouden van de deur kan echter al voldoende 

lucht leveren voor het ontstaan van de backdraft waardoor beide technieken met de 
nodige korrel zout dienen te worden gehanteerd.  

laatsnemen, weg van de doorgang terwijl men de deur volledig achter 
zich sluit, in een poging om de rookgassen in de ruimte snel te koelen,
meegevoerde slang nooit zal toelaten dat men de deur volledig sluit.  

Het redden van personen aanwezig in een ruimte waar het geva
is dan ook moeilijk tot onmogelijk. Indien bijkomend wordt 

verondersteld dat de personen reeds bij het ontstaan van de brand en tijdens de 
smeulbrand in de ruimte aanwezig zijn, dan is de kans groot dat deze personen do
inademen van de hoge te verwachten concentraties koolstofmonoxide al
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uiten het brandcompartiment is de hittestraling merkbaar. De warmte wordt door de 

Er zijn geen zichbare vlammen in de ruimte. Er zijn echter wel al blauwe vlammetjes 

doorheen gaten en kieren. Soms wordt hierbij een zuigend 
of fluitend geluid waargenomen, alhoewel dit met perslucht veelal onhoorbaar is. 
Het maken van een opening zorgt voor een duidelijke en onmiddellijke instroom van 

rookgassen gaat de backdraft soms vooraf. 
Veranderingen in het stroomregime van de rook duiden aan dat er iets voorgevallen 
is dat het brandverloop beïnvloedt (bv. Raam gesprongen door hitte). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.7 

alarmsignalen voor 
backdraft 

een mogelijkheid tot backdraft wordt verondersteld, dient de aanval defensief te 
gebeuren. Hierbij wordt het beste zo hoog mogelijk in de ruimte een ventilatieopening 
gemaakt. Daardoor kunnen de rookgassen uittreden terwijl er nagenoeg geen zuurstof 

kan een hoge horizontale ventilatie naar de 
buitenlucht worden overwogen. Personeel dient natuurlijk uit de gevarenzone te worden 

Als tweede, minder eenvoudige oplossing kan men de backdraft trachten tegen gaan 
zonder hierbij lucht aan 

de kamer toe te voeren. Denk hierbij aan het gebruik van piercing nozzles 
, straalpijpen waarmee het dak of de wand doorboord wordt.  

veilige tactiek is het snel openen en sluiten van de deur terwijl een grote 
leiding vereist) in de 

Het gebruik van een volle straal tegen het plafond 
wordt hierbij zelfs als meer aangewezen 

een gebonden waterstraal minder lucht meesleurt. Het doel wordt 
dan een zo groot mogelijke hoeveelheid stoom te produceren en de brand indirect te 

Het langer dan 2 seconden openhouden van de deur kan echter al voldoende 
waardoor beide technieken met de 

de deur volledig achter 
, is irreëel daar de 

een ruimte waar het gevaar op backdraft 
is dan ook moeilijk tot onmogelijk. Indien bijkomend wordt 

verondersteld dat de personen reeds bij het ontstaan van de brand en tijdens de 
smeulbrand in de ruimte aanwezig zijn, dan is de kans groot dat deze personen door het 

al zijn bezweken. 
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4. Fire Gas Ignition (FGI) 

 
Het ontsteken van rookgassen vormt de basis van alle snelle brandontwikkelingen. 
Hierbij kunnen backdraft en flashover aanzien worden als twee duidelijk omschrijfbare 
fenomenen, ingeleid door het ontsteken van rookgassen. Dit liet toe ze eerder apart te 
behandelen. Naast deze fenomenen treden echter ook ontstekingen of zelfs explosies van 
rookgassen op die niet onder te brengen zijn in deze categorieën. Ze vormen de grijze 
zone tussen beide extreme fenomenen en worden verzameld onder de algemene noemer 
’rookgasontstekingen’ of ‘fire gas ignitions’. 
 
Rookgasontstekingen kan men definiëren als ‘het ontsteken van opgehoopte 
verbrandingsgassen en pyrolysegassen, die aanwezig zijn als of opgemengd worden tot 
een brandbaar mengsel met de aanwezige lucht(zuurstof)’. Het ontsteken wordt hierbij 
veroorzaakt door de introductie van een ontstekingsbron in een brandbaar mengsel, het 
transport van brandbare gassen naar een ontstekingsbron. Het opmengen met zuurstof 
van een te rijk mengsel boven zijn zelfontstekingstemperatuur is ook een vorm van fire 
gas ignition. Dit komt voor wanneer rijke, hete gassen uittreden uit een raam en direct 
ontvlammen (uitslaande vlammen). Dit laatste mechanisme wordt verder niet behandeld 
en dit hoofdstuk gaat enkel over fire gas ignitions waarbij een onstekingsbron in een gas-
luchtmengsel wordt gebracht met ontvlamming of explosie tot gevolg. Dit is weliswaar 
een vereenvoudiging van de realiteit maar voor een eerste kennismaking met het thema 
is het een goede aanpak. 
 
Of bij een fire gas ignition een ontploffing optreedt in plaats van het snel afbranden van 
de brandbare gassen is afhankelijk van hoe dicht de concentratie bij het ideaal explosief 
mengsel aanleunt en hoeveel van het volume brandbare gassen over deze menging 
beschikken op het moment van ontsteken. Verder speelt de graad van omsluiting een rol. 
Zo zal in een lange gang de verbranding van de aanwezige rookgassen zichzelf versnellen 
door de reflectie van de warmte door de wanden. Dezelfde verbranding in een grote open 
ruimte zoals een woonkamer of aan een opening naar buiten toe zal daarentegen veelal 
trager verlopen. Het snel afbranden van een brandbare gaswolk wordt in de literatuur 
ook soms flash fire genoemd. 
 
 
4.1 Fenomenen in het lokaal van de brand 
 
Een fire gas ignition kan ook optreden wanneer men een kamer betreedt waar een brand 
uit zichzelf gedoofd is en de rookgassen reeds zijn afgekoeld, bv. daags nadien. Vanuit 
de omgeving zal geleidelijk aan terug lucht zijn toegetreden tot de ruimte. Indien in deze 
ruimte een voldoende energierijke vonk optreedt, bv. het argeloos ontsteken van 
verlichting, kan het geheel ontsteken. Een andere mogelijkheid is dat de brand zich nog 
in de ontwikkelingsfase bevindt en al heel veel pyrolysegassen heeft vrijgesteld maar 
omwille van zuurstofgebrek niet verder kan ontwikkelen. 
 
Een dergelijk fenomeen deed zich voor in Canada bij het betreden van een ruimte waar 
een smeulbrand in een zetel was ontstaan. De brandgeur alarmeerde de buren en die 
vertelden de brandweer dat de bewoners reeds enkele weken op reis waren. Toen de 
brandweer het lokaal betrad, was geen duidelijke brandhaard zichtbaar. Enkel de witte 
rooklaag nabij het plafond wees op het feit dat er zich iets afspeelde. Bij nader onderzoek 
trof men een smeulende zetel aan. Toen men een kussen hiervan verplaatste gaf men de 
ontstekingsbron vrij. De rooklaag nabij het plafond ontbrandde en verwondde hierbij de 
aanwezige brandweermannen. Eén brandweerman bezweek aan de opgelopen 
verwondingen. De oorzaak van de brand bleek een vergeten elektrisch vuurtje te zijn dat 
te dicht bij de zetel stond. De tol van dit incident was zo hoog omdat de 
brandweermannen geen blusmiddel noch adembescherming bij zich hadden. 
 



 
 

Deze vormen van rookgasontstekingen komen in de praktijk echter uiterst zelden voo
In moderne goed geïsoleerde panden kan dit fenomeen echter belangrijker worden. 
Meestal zullen de gebruiker en de nietsvermoedende brandweer die reageert op een 
oproep ‘brandgeur’ die slachtoffer worden van dit fenomeen.
 

Een gelijkaardig incident trad 
opslag. Bij het betreden van de stal was enkel een witte rooklaag zichtbaar. Tijdens het 
vorderen werd een riek gebruikt om de smeulhaard te zoeken. 
smeulend hooi weg met de riek
witte rooklaag. Dit leidde tot het plots ontbranden hiervan. Bij dit incident vielen geen
gewonden maar het leidde wel tot vele verbaasde brandweermannen.
 
Ook tijdens het nablussen kunnen 
in dergelijke omstandigheden de basis van de brand gedoofd is
rookgassen bovenaan in het lokaal aanwezig. Dit geldt des te meer voor ruimten met 
hoge zolderingen of voor lokalen 
rookgassen mengen zich tijdens het nablussen met de intredende verse lucht en komen 
hierdoor binnen hun brandbare gebied. Wanneer een smeulende matras, een stapel 
kranten of een ander object tijdens het
genster of het blootleggen van een brandhaard voor de ontsteking zorgen.
 

 

4.2 Fenomenen in aanpalende lokalen
 
Rookgasexplosies zijn een buitenbeentje in het 
normale of ondergeventileerde brandverloop. Ze 
worden gekenmerkt door het ontsteken van 
nagenoeg ideaal mengsel van
koude rookgassen, ingeleid door het inbrengen van 
een ontstekingsbron. Hun 
omwille van de nagenoeg ideale menging veel 
groter dan dat van een te rijke backdraft. Ze vallen 
echter ook onder de brede 
ignitions. 
 
 
Ze treden onder andere op wannee
rookgassen uit de kamer met de oorspronkelijke 
brand doordringen in een naburige kamer, bv. 
doorheen een kabeldoorvoering nabij het plafond. 
De te rijke rookgassen hopen zich 
bijvoorbeeld ongemerkt boven het vals plafond, 
waar ze met de zuurstof uit de lucht 
raken tot binnen het explosiegevaarlijke gebied. 
Als in deze ruimte een ontstekingsbron 
voorhanden is, bv. het aanspringen van een 
(veiligheids-) verlichting of een relaisschakeling, 
dan kan het tot een deflagratie kom
 
Een tweede vorm treedt 
doorsijpelende brandbare rookgassen hiertoe de aanleiding vorm
op wanneer door conductie doorheen wanden materialen in een aanliggende ruimte 
worden opgewarmd. Ze gaan pyrolysegassen vormen en
ontstaan indien er voldoende worden gevormd. De vorming van deze gassen is natuurlijk 
in functie van de warmte-overdracht en dus van de oorspronkelijke brandintensiteit en de 
isolatiewaarde van de wanden (scheepsbrand), maar ook van 
pyrolysegassen gaat afgeven. Omwille van de stijgende warmte treft men dit fenomeen 
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Deze vormen van rookgasontstekingen komen in de praktijk echter uiterst zelden voo
In moderne goed geïsoleerde panden kan dit fenomeen echter belangrijker worden. 

de gebruiker en de nietsvermoedende brandweer die reageert op een 
oproep ‘brandgeur’ die slachtoffer worden van dit fenomeen. 

Een gelijkaardig incident trad in het verleden op bij een smeulbrand in een hooi
opslag. Bij het betreden van de stal was enkel een witte rooklaag zichtbaar. Tijdens het 
vorderen werd een riek gebruikt om de smeulhaard te zoeken. Men nam een deel van het 

riek, lees: men bracht de riek met het sme
leidde tot het plots ontbranden hiervan. Bij dit incident vielen geen

gewonden maar het leidde wel tot vele verbaasde brandweermannen. 

Ook tijdens het nablussen kunnen dergelijke rookgasontstekingen plaatsvinden. Hoewel 
in dergelijke omstandigheden de basis van de brand gedoofd is, blijven nog geruime tijd 
rookgassen bovenaan in het lokaal aanwezig. Dit geldt des te meer voor ruimten met 

lokalen waar weinig ventilatieopeningen in aanwezig zijn.  De 
rookgassen mengen zich tijdens het nablussen met de intredende verse lucht en komen 
hierdoor binnen hun brandbare gebied. Wanneer een smeulende matras, een stapel 
kranten of een ander object tijdens het nablussen wordt verplaatst, kan een stijgende 
genster of het blootleggen van een brandhaard voor de ontsteking zorgen.

Fenomenen in aanpalende lokalen 

Rookgasexplosies zijn een buitenbeentje in het 
normale of ondergeventileerde brandverloop. Ze 
worden gekenmerkt door het ontsteken van 

mengsel van zuurstof en veelal 
koude rookgassen, ingeleid door het inbrengen van 

 explosieve kracht is 
omwille van de nagenoeg ideale menging veel 
groter dan dat van een te rijke backdraft. Ze vallen 
echter ook onder de brede noemer van fire gas 
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Fig. 4.1 Rookgasexplosie in een vals 
plafond in de gang van een hotel. Het 
ontsteken van verlichting vormde 
waarschijnlijk de aanleiding. De 
kamerbrand die de rookgassen 
leverde, heeft de gang echter nooit 
bereikt. (Räddingsverket)
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veelal aan in lokalen rechtstreeks boven de brand, maar alle omliggende lokalen 
verdienen natuurlijk een controle. Een gelijkaardig fenomeen kan zich voordoen zonder 
pyrolyse wanneer het naastliggend lokaal bv. brandbare solventen bevat.  
 
Het koelen van rookgassen die tot een rookgasexplosie kunnen leiden, heeft veelal geen 
effect daar ze zelf reeds vaak erg zijn afgekoeld. De enige mogelijkheid om dergelijke 
rookgasexplosie te verhinderen, is het afvoeren van de rookgassen door ventilatie en het 
verwijderen van ontstekingsbronnen. 
 
 
5. Samenvatting brandverloop 

 
In een compartimentsbrand treden, door interactie van de rookgassen en de 
warmtestraling met de wanden, andere fenomenen op dan bij een brand in de open 
ruimte.  
 
Indien voldoende zuurstof en brandstof aanwezig zijn, dan zal de brand ontwikkelen en 
grote hoeveelheden brandbare gassen vormen. Wanneer de temperatuur en de 
concentratie van deze brandbare gassen voldoende hoog is, kan een flashover ontstaan. 
Hierbij wordt al het brandbare materiaal in de ruimte ontstoken en wordt de brand als 
volontwikkeld beschouwd. Veelal zullen zodanig veel brandbare gassen gevormd zijn dat 
onvoldoende zuurstof de kamer bereikt om alles binnen te verbranden. Een deel van de 
brandbare gassen brandt dan ook aan raam en deuropeningen af. Na deze 
volontwikkelde periode zal de brand terug te doven door brandstoftekort. 
 
Indien onvoldoende zuurstof aanwezig is voor het ontstaan van het brandverloop tot 
flashover, spreekt men over een ondergeventileerde brand. Indien aan een 
ondergeventileerde brand zuurstof wordt toegevoerd dan kunnen zich naargelang de 
temperatuur en de concentratie aan brandbare stoffen in de rooklaag verschillende 
fenomenen voordoen. Zo kan de brand opnieuw aanwakkeren en terug tot flashover 
komen of kunnen de intern aanwezige te rijke hete rookgassen explosief verbranden in 
de vorm van een backdraft. Verder kunnen diverse tussenin liggende fenomenen zich 
voordoen die algemeen onder de noemer rookgasontstekingen kunnen worden geplaatst. 
 
Rookgasontstekingen vullen de grijze zone tussen bovenvermelde fenomenen op. Ze 
kunnen zowel optreden in het oorspronkelijke brandcompartiment als in de aanpalende 
compartimenten. In bepaalde gevallen kan hun ontbranding zelfs leiden tot een explosie. 
 

 Flashover Backdraft FGI 

Brandstof 
Er moet voldoende 

brandstof aanwezig zijn 

Er is voldoende brandstof 
aanwezig in de vorm van 

rookgassen 

Er is voldoende brandstof 
aanwezig in de vorm van 

rookgassen 

Zuurstof 
Er is voldoende zuurstof 

aanwezig in het 
compartiment 

De ingebrachte verse 
lucht zorgt dat het 

mengsel explosief wordt 

Er is voldoende zuurstof 
aanwezig in het 
compartiment 

Energie 
De ontsteking heeft 
plaatsgevonden in de 

beginfase van de brand 

De aanwezige rookgassen 
zijn warm genoeg/De 
brandhaard zorgt voor 

ontsteking 

Er is een ontsteking nodig 
om tot FGI te komen 

Tabel 5.1 Eenvoudig overzicht van de verschillende vormen van snelle brandontwikkeling 
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6. Tips in verband met persoonlijke bescherming 

Zoals we gezien hebben in de hoofdstukken over brandverloop, kan het bij snelle 
branduitbreiding plots heel erg warm worden. Het spreekt vanzelf dat goede PBM’s en 
een goed gebruik ervan onze enige bescherming zijn als het fout loopt. Daarnaast 
kunnen we zelf ook het één en ander doen om ons lichaam te beschermen tegen de 
invloeden van de brand. 

 
6.1 Gebruik Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) 

6.1.1 Temperaturen bij binnenbrandbestrijding 

 
Bij binnenbrandbestrijding kan men volgende 
temperaturen aantreffen bij het benaderen van een 
zich ontwikkelende brand: nabij de vloer treft men 
temperaturen aan tot 180°C, op schouderhoogte in 
hurkzit stijgt de temperatuur tot 250 à 300°C, 
terwijl tegen het plafond temperaturen boven de 
600°C tot makkelijk 1000°C worden bereikt (Fig 
6.1). Het betreden van dergelijke ruimte zonder 
beschermkledij en perslucht is dus onmogelijk.  
 
Tijdens en na de flashover stijgt de temperatuur op 
het vloerniveau tot 600°C, overleven zelfs met 
beschermende kledij is dan slechts nog beperkt 
mogelijk. Het (warmte)stralingsniveau bij flashover 
ligt rond de 15 à 20 kW/m2.  
 
 
 
 
 
6.1.2 Brandwonden 
 
Brandwonden treden op bij de huidtemperaturen die vermeld zijn in tabel 6.1. De hier 
vermelde temperaturen zijn beduidend lager dan de omgevingstemperaturen waarin de 
binnenbrandbestrijding plaatsvindt. Sommige bronnen vermelden zelfs nog lagere 
temperaturen. Het is belangrijk op te merken dat de brandwonden steeds functie zijn van 
tijd en temperatuur. Zo dient men, wanneer men pijn begint te voelen, onmiddellijk te 
reageren, door bv. te bewegen om de compressie (zie 6.1.3) op te heffen of door het 
lokaal te verlaten.  
 

Huidtemperatuur Brandwonden 
48°C 1ste graad 
55°C 2de graad 
>55°C 3de graad 
62°C Gevoelloos 
72°C Onmiddellijke vernietiging huid 

 

 

 

180°C 

300°C 

600°C 

900°C 

Fig 6.1 Temperatuursverloop in 
een lokaal bij brandbestrijding 
(www.pompier.org). 

Tabel 6.1 Huidtemperatuur versus brandwonden 
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6.1.3 Waar moet je in de praktijk op letten? 

Op weg naar een interventie moet er voldoende aandacht besteed worden aan het 
aankleden. Iedereen beschikt over brandlaarzen, een brandbroek, een brandvest, een 
nomexmuts, een helm met nomexflappen en brandhandschoenen. Het is belangrijk dat 
die allemaal gedragen worden. 

Volgend citaat toont aan dat al deze PBM’s echt noodzakelijk zijn: 

“In ’92 waren we nog met veel die uit principe geen nomexmuts 
droegen. Op die manier konden we met onze oren voelen als het te 
warm werd. Wel, mijn oren vertelden me inderdaad dat het warm was: 
Ik hoorde ze braden als spek in de pan.”  
Kapitein Mike Spalding over de flashover in de Indianapolis Athletic 
Club (2 brandweerlui overleden). 
 

Bij het aandoen van de brandvest 
moet er op gelet worden dat de 
duim in de mouwlus gestoken 
wordt (fig. 6.2). Op die manier 
wordt de manchet van de 
brandvest in de manchet van de 
handschoen getrokken.  

 

 

Fig. 6.2: Mouwophouder 

 

     

 

 

Indien de mouwophouder niet gebruikt wordt, is 
er bij sommige types handschoenen huid 
onbedekt als je de armen strekt. Er zijn reeds 
verschillende incidenten geweest waar 
brandweerlui tijdens brandbestrijding gewond 
raken aan de polsen. 

Fig. 6.3: Brandwonden aan polsen 
(www.atumschutzunfaelle.de). 

Een tweede element waar aandacht moet aan besteed worden, is de aansluiting van de 
nomexmuts met de brandvest. De nomexmuts moet mooi onder de brandvest zitten. 
Onderweg naar de interventie is er tijd genoeg om dit goed na te zien.  
Nadat de helm opgezet is en de helmflappen gesloten zijn, kan een collega een visuele 
controle doen (buddy-check). Indien hij nog blote huid ziet, moet de positie van de 
nomexmuts aangepast worden. Blote huid zal immers onmiddellijk verbranden bij hoge 
temperaturen (Zie tabel 6.1). Een collega kan eventueel helpen om de brandkledij goed 
te steken. Dit is namelijk niet zo evident als je al een persluchttoestel aanhebt. 
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Bij het plaatsen van het gelaatsmasker dient er natuurlijk ook aandacht besteed te 
worden aan de goede aansluiting van de muts en het masker. Ook de correcte plaatsing 
van de beugels is heel erg belangrijk (zie fig. 6.3). Het gevaar bestaat dat één (of beide) 
beugel(s) op de ronde knop van de veiligheidsbril geplaatst wordt in plaats van in de 
daarvoor voorziene gleuf. Als een brandweerman met een verkeerd geplaatste beugel 
(zie fig. 6.4) tijdens de brandbestrijding ergens tegen botst, is de kans reëel dat de 
beugel losschiet en dat zijn masker wegvalt. Op dat moment bevindt men zich zonder 
masker in een onleefbare omgeving. Het is niet zo evident om op dat moment het 
masker terug te vinden. Er zijn reeds enkele incidenten bekend waarbij een 
brandweerman door collega’s moet geëvacueerd worden omdat het persluchtmasker was 
afgevallen. Hier kan een buddy-check het risico op een incident erg beperken.  
 

 

Fig. 6.3: Correct geplaatste beugel 

 

Fig. 6.4: Foutief geplaatste beugel 

De warmte-isolatie van onze kledij wordt voornamelijk bereikt doordat de kledij uit 
verschillende lagen bestaat. Tussen deze lagen zit er lucht. Het zijn vooral de luchtlagen 
die verhinderen dat de temperatuur van de huid oploopt en dat we brandwonden 
oplopen. 

Bij het aantrekken van een persluchttoestel moet men proberen om het grootste 
gedeelte van het gewicht van het toestel op de heupen terecht te laten komen. Op die 
manier kunnen de schouderriemen wat minder hard aangespannen worden. Ter hoogte 
van de heupen heeft men meer lagen brandkledij dan ter hoogte van de schouders want 
de vest loopt daar over de broek. Omdat de schouders hoger zitten dan de heupen zullen 
de schouders meer warmtestraling te verwerken krijgen dan de heupen. Men kiest er dus 
voor om de schouderriemen niet te hard aan te spannen omdat de luchtlagen van onze 
brandvest anders te veel samengedrukt worden. Op deze manier vermindert men het 
risico op brandwonden. 

Als we tijdens een binnenaanval onze collega op de schouder/bovenarm tikken, 
verminderen we ook de dikte van de luchtlagen. Als het op dat moment heel erg warm is, 
kan dit brandwonden veroorzaken. Het is daarom beter om de collega op de helm te 
tikken of eens aan de persluchtfles te schudden. 

Natte kledij isoleert veel minder de warmte dan droge kledij. Daarom moet er worden 
geprobeerd om nooit met natte brandkledij of natte handschoenen op interventie te 
gaan. 

Tijdens de interventie moet men vermijden dat de kledij onnodig nat wordt, bijvoorbeeld 
door op één knie op een natte ondergrond te gaan zitten bij oprollen van slangen. 
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Voor de volledigheid valt op te merken dat men ook verbrand kan raken door in contact 
te komen met hete vloeistoffen die van het plafond afdruipen, bv. gesmolten teer, 
gesmolten kunststof plafondbekleding. Dit kan ook voorkomen door hete vloeistof (zelfs 
bluswater), die van hogere verdieping of uit een gebarsten afvoer komt. Hetzelfde geldt 
natuurlijk voor hete brokstukken. Ook hier zal de blote huid het eerste slachtoffer zijn. 
Afhankelijk van het type vloeistof is het vastkleven en verbranden op de nomex kledij 
mogelijk, terwijl bij een druipende vloeistof het insijpelen in de kledij ter hoogte van de 
helm–vest aansluiting mogelijk is. Vandaar het belang van het steeds sluiten van de 
nomex helmflap boven de brandkledij. 
 
 
6.1.4 Basisprincipes omtrent het werken met beschermkledij 
 
Een brandweerman met de volledige beschermkledij (= elk stukje huid bedekt) kan in 
een ruimte met een ontwikkelende brand kortstondig werken mits inachtname van 
enkele basisprincipes:  
- Men dient, gezien de hoge temperaturen, steeds laag bij de grond te blijven. Het 

vorderen in hurkzit of op handen en voeten is hierbij veel dragelijker en meer 
verantwoord dan het rechtopstaand vorderen. Bovendien blijft de zichtbaarheid laag 
bij de grond het langst aanwezig. 

- De kledij waarmee men aan de binnenbrandbestrijding begint, dient droog te zijn. In 
doornatte kledij is de isolerende luchtlaag weggevallen en raakt men sneller 
verbrand.  

- De kledij die men benut, mag niet te strak spannen. Daar waar de kledij 
samengedrukt wordt (compressie), verdwijnt opnieuw de isolerende luchtlaag. In 
veel gevallen zal men daarom de warmte dan ook het snelst waarnemen nabij de 
schouderbanden van het ademluchttoestel en nabij de ellebogen en de knieën. 

- Van zodra men pijn voelt, dient men uit te gaan van een eerstegraads brandwonde. 
Nu speelt enkel de tijd nog een beslissende rol in het bepalen wat de ernst van de 
brandwonde wordt. Men kan de isolerende luchtlaag proberen herstellen door de 
compressie op te heffen, door te bewegen. Hoe langer men echter in de hete 
omgeving blijft hoe groter het letsel wordt.  

 
Indien een collega omwille van pijn en mogelijke brandwonden het gebouw verlaten 
heeft, is het belangrijk om op een veilige afstand van het incident de kledij zo snel 
mogelijk te verwijderen. De warmte blijft immers nog geruime tijd in het kledingsstuk 
aanwezig. Hiertoe kan men gebruik maken van het panieksysteem of quick-out systeem 
zoals het ook wordt genoemd. Men trekt hierbij de rits verder dicht tot boven het 
mechanisme waarna men de rits eenvoudig kan opentrekken. Daarna kan men de huid 
lokaal met water koelen. 

 
6.2 Voldoende drinken 

Tijdens binnenbrandbestrijding levert een brandweerman zware inspanningen. Hij wordt 
dan ook nog eens blootgesteld aan zeer hoge temperaturen. Hij verliest op korte tijd dus 
heel veel vocht. 

Het is al meer dan genoeg aangetoond dat iemand die te veel vocht verliest medische 
problemen krijgt. Ook de intellectuele capaciteiten verminderen bij uitgedroogde 
personen. Hierdoor bestaat het risico dat mensen domme dingen gaan doen tijdens de 
interventie. De kans op ongevallen stijgt hierdoor aanzienlijk. 

Ook na de inzet zijn er nog een aantal gevaren. Hittestress doet het risico op hartfalen 
tijdens de interventie aanzienlijk toenemen. Ook na de interventie blijft dit risico bestaan. 
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Voldoende drinken voor en na de 
interventie kan een antwoord bieden 
op de problemen die veroorzaakt 
worden door het grote vochtverlies. 
Het drinken van sportdranken zorgt 
ervoor dat naast het vocht ook de 
zouten en mineralen die uitgezweet 
zijn terug vervangen worden. 
 

 
Fig 6.5: Brandweerlui recupereren na 
zware inzet  
(Foto: Pascal Vigneron). 

Er kan preventief gedronken worden op weg naar de interventie. Op die manier zal men 
minder snel uitdrogen tijdens de interventie. Indien er meerdere persluchtflessen 
verbruikt worden, kan men tijdens het wisselen van de fles drinken om het vochttekort 
terug aan te vullen. Na de interventie is het heel erg belangrijk om te drinken. 

Bij een brand komen heel wat schadelijke stoffen vrij. Deze schadelijke stoffen zetten 
zich af op onze kledij en in mindere mate op onze huid. Het is dan ook aangeraden om 
voor het drinken de handen en het gezicht te wassen om te vermijden dat via het 
drinken schadelijke stoffen worden opgenomen. 
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7. Straalpijptechnieken 

7.1 De straalpijp 

7.1.1 Beheersing van de straalpijp 

Elke brandweerman zou in staat moeten zijn om zijn straalpijp te regelen tijdens een 
vordering in een met rook gevulde ruimte. De beheersing van de straalpijp moet dermate 
hoog zijn dat er zonder na te denken kan overgegaan worden van een sproeikegel van 
60° (“flashoverstand”) naar volle straal of naar het beschermende waterschild. De 
bedoeling hiervan is dat de brandweerman tijdens de bluswerken op die manier vlot zijn 
waterstraal kan aanpassen indien dat nodig blijkt. 

7.1.2 Instellen van de sproeikegel 

Voor elke lans geldt het volgende principe: “Right for Reach, Left for Life”. We 
draaien de lans naar rechts om reikwijdte te hebben. We draaien ze naar links om een 
beschermend waterscherm te vormen. Er zijn drie belangrijke instellingen bij een 
straalpijp: de volle straal (helemaal rechts) wordt gebruikt bij verschillende technieken 
omwille van de worplengte, 60° wordt gebruikt om rookgassen te koelen en het 
waterscherm (helemaal links) wordt o.a. gebruikt om te vorderen in de richting van een 
ontvlamd gaslek. 

      
Fig 7.1: Akron 1702 met een kam op de 
flashoverstand (60°) 
(www.akronbrass.com) 

Voor de 3D-techniek wordt de lans zo ingesteld 
dat de waterkegel een hoek van 60° vertoont. 
Bij de betere straalpijpen is er een aanduiding 
gemaakt op de sproeikop zodat je hetzij visueel, 
hetzij door een voelbare klik kan controleren of 
de waterkegel op 60° staat ingesteld. Bij 
sommige minder goede straalpijpen zal de 
sproeikop echter bij elke verdraaiing klikken. 
Het is dus heel erg belangrijk om te weten 
welke straalpijp men heeft.  
 
Recent wordt er op de sproeikop een kam 
voorzien zodat je ook in het donker kan voelen 
of je straalpijp juist geregeld is. Dit is een veel 
beter systeem dan de bovenvermelde klik. 

 
7.1.3 Instellen van het debiet 

Het debiet van de lans wordt ingesteld op 150 - 200 liter per minuut (lpm). Bij een 
hogedruklans zal er dus gekozen worden voor de instelling met het hoogste debiet.  

Indien er gewerkt wordt met lage druk zijn de eigenschappen van de straalpijp van 
belang. Grosso modo zijn er twee verschillende types straalpijpen op de markt:  

1. een type waar het debiet geregeld wordt door een debietring die achter de 
sproeikop wordt geplaatst die onafhankelijk ervan kan verdraaid worden 

2. Een type waar het debiet geregeld wordt door het al dan niet volledig openen van 
de straalpijp.  

All straalpijpen met een debietring (ook de HD-straalpijpen) zijn voorzien van een 
bolafsluiter. Bij de debietring geldt het volgende principe: “Hoe meer naar links, hoe 
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meer debiet”. Deze straalpijpen zijn echter ook voorzien van een “flush”-stand. Deze 
bevindt zich links van het maximale debiet. De “flush” is bedoeld om kleine steentjes die 
in de straalpijp terecht gekomen zijn weg te spoelen. Bij die instelling zal de vorm van de 
sproeikegel echter aangetast worden. Dat maakt deze instelling ongeschikt om ermee te 
blussen. Een goede straalpijpdrager zal zijn straalpijp kunnen instellen op maximaal 
debiet zonder dat de straalpijp op de “flush-stand” terechtkomt.  

De straalpijpen zonder debietring zijn voorzien van een cilindervormige schuifafsluiter. 
Als bij deze straalpijpen de straalpijp volledig opent, bekom je het maximaal debiet. 

De straalpijpen kunnen ingesteld worden op verschillende debieten. De aanduiding van 
deze debieten vinden we terug op de debietring of naast de afsluiter. De straalpijpen die 
momenteel op de markt zijn laten voor een straalpijp Ø45 een maximaal debiet toe van 
400 tot 600 l/min. Op de straalpijp is er dan ook een aanduiding te vinden op welke druk 
(bvb. 6bar) deze debieten bekomen worden. Dit is de druk die gehaald dient te worden 
aan de lans opdat de straalpijp goed zou functioneren.  

Voor de meeste toepassingen bij binnenaanvallen dient de straalpijpdrager zijn debiet zo 
te kiezen dat het in de buurt komt van 150-200 liter per minuut. Het is hierbij beter om 
een iets lager debiet te bekomen dan een debiet dat de 200 liter per minuut overstijgt. 
Hogere debieten zijn voornamelijk geschikt voor buitenaanvallen of aanvallen van buiten 
het lokaal waar de brand woedt. Dit omwille van de massale stoomvorming die meestal 
optreedt bij gebruik van hogere debieten. 

 
7.1.4 De werkdruk 

Bij een hogedrukstraalpijp zal de chauffeur-pompbedienaar de druk regelen op ongeveer 
30 bar. Bij deze druk zal de straalpijp druppels voortbrengen met een goede grootte. We 
kunnen dit vrij eenvoudig controleren door het geven van een puls in open lucht. De 
druppels blijven dan 2 à 3 seconden zweven in de lucht. 

Bij een lagedrukstraalpijp zal de chauffeur-pompbedienaar de druk aan de pomp zo 
moeten regelen dat de straalpijp een voldoende hoge druk binnenkrijgt. Als vuistregel 
kan hier gesteld worden dat in de meeste gevallen (kleine opstellingen) het drukverlies 
lager is dan één bar. Indien de straalpijp dus zes bar nodig heeft om te functioneren, dan 
regelt de chauffeur-pompbedienaar de druk zo dat er zeven bar is aan de pomp. Bij 
lagere drukken (drie à vier bar) zal de sproeikegel uit de straalpijp niet voldoen aan de 
verwachtingen. Bij grotere opstellingen of opstellingen in de hoogte, zal het drukverlies 
hoger zijn dan één bar. Bij dergelijke opstellingen worden volgende vuistregels gebruikt: 
één bar drukverlies per 100 meter slang (horizontaal gemeten), één bar drukverlies per 
tien meter hoogteverschil.  
 
De worplengte van een straalpijp mag niet gebruikt worden om na te gaan of de druk 
voldoende hoog is. Bij moderne straalpijpen wordt het debiet geregeld i.f.v. de 
binnenkomende druk. Stel dat je een dergelijke straalpijp voedt met een druk van vijf 
bar zal je bvb 20 meter worplengte bekomen. Als je vervolgens de druk opvoert, zal de 
worplengte niet veranderen. Het debiet zal echter wel verhogen. 
 
In onze hoge gebouwen wordt 2,5 bar gevraagd op het hoogste punt. Bij 
(middel)hoogbouw zullen de muurhydranten dus meestal niet genoeg druk geven om 
onze straalpijpen goed te laten functioneren. Dit impliceert dat onderstaande technieken 
in deze toepassing niet kunnen gebruikt worden. Er zijn wel straalpijpen op de markt 
waarbij je de vereiste druk gemakkelijk kan omschakelen van zes naar drie bar. Er is 
echter nog te weinig ervaring met deze straalpijpen om uit te maken of je dan op drie 
bar toch 3D-pulsen en pulsing-pencilling kan toepassen. 



 
 

7.2 Directe en indirecte aanval

Traditioneel werd bij de brandweer veel gebruik gemaakt van de gebonden straal. De 
straal werd gericht op de (vermoedelijke) plaats van de bran
aanval genoemd. Het voordeel van deze straal is dat er veel penetratiekracht is en een 
grote worplengte. Het nadeel ervan is dat enkel de “punt” van de straal gebruikt wordt. 
Het grootste gedeelte van het water gaat verloren om
verdampen.  

Een concept dat bij scheepsbrandbestrijding veel wordt gebruikt is de indirecte aanval. 
Hier is het de bedoeling om met een sproeistraal zoveel mogelijk de wanden te raken. De 
grote hoeveelheden stoom zullen de
zoveel stoom te creëren dat het zuurstofpercentage onder de 15% zakt. Hierdoor is deze 
techniek enkel toepasbaar in ruimtes met heel weinig openingen en kan de techniek 
enkel toegepast worden van buite

Een techniek die vroeger veel werd toegepast is de volgende: b
brandend lokaal werd met volle straal tegen het plafond gespoten. In oudere gebouwen 
zorgde dit voor extra veiligheid omdat het pleisterwerk naar beneden viel door d
van de waterstraal. Op deze manier voorkwam men dat brandweerlui gedesoriënteerd 
werden als er grote stukken plafond naar beneden vielen tijdens de inzet. 

Dit principe leunt gevaarlijk 
dicht aan bij de indirecte 
aanval. Het water dat 
tegen het hete plafond 
terechtkomt, verandert in 
stoom. Deze stoom neemt 
veel meer plaats in dan het 
water en werkt mee aan de 
blussing. De stoomwolk 
duwt echter ook de hete 
rookgassen in de richting 
van de brandweerlui. Deze 
stoomwolk kan ook een 
bedreiging vormen voor 
eventuele slachtoffers. 

Er zijn een aantal gevallen bekend waar de brandweer een binnenaanval startte in een 
compartiment waar nog slachtoffers aanwezig waren. 
ontsnappen omdat het vuur hun vluchtweg blokkeerde. Ze konden echter schuilen in een 
lokaal aanpalend aan het lokaal waar de brand woedde. Daar waren ze tijdelijk 
beschermd tegen de warmtestraling van de brand. Door de binnenaanval 
brandweer werd in het lokaal van de brand een stoomwolk gecreëerd die de hete 
rookgassen in de schuilplaats van de slachtoffers duwde. Als gevolg hiervan sprongen 
verschillende slachtoffers door het raam. Indien de brandweer de stoomwolk had kunnen 
vermijden, waren die mensen waarschijnlijk gered geweest.
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aanval genoemd. Het voordeel van deze straal is dat er veel penetratiekracht is en een 
grote worplengte. Het nadeel ervan is dat enkel de “punt” van de straal gebruikt wordt. 
Het grootste gedeelte van het water gaat verloren omdat het de kans niet krijgt om te 

Een concept dat bij scheepsbrandbestrijding veel wordt gebruikt is de indirecte aanval. 
Hier is het de bedoeling om met een sproeistraal zoveel mogelijk de wanden te raken. De 
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zoveel stoom te creëren dat het zuurstofpercentage onder de 15% zakt. Hierdoor is deze 
techniek enkel toepasbaar in ruimtes met heel weinig openingen en kan de techniek 
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brandend lokaal werd met volle straal tegen het plafond gespoten. In oudere gebouwen 
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van de waterstraal. Op deze manier voorkwam men dat brandweerlui gedesoriënteerd 
werden als er grote stukken plafond naar beneden vielen tijdens de inzet. 
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7.3 De 3D-techniek 

Sinds de jaren ’80 werd in Scandinavië geëxperimenteerd met andere technieken. Een 
techniek die goede resultaten haalt, is de zogenaamde “3D-techniek”. Deze techniek 
wordt gebruikt om de rookgassen te koelen. Op die manier wordt er vermeden dat er een 
flashover optreedt. Dit impliceert dat de techniek voornamelijk zal gebruikt worden bij 
het vorderen naar een brand die zich in de ontwikkelingsfase bevindt. 

 
7.3.1 Hoe toe te passen? 

De lansdrager stelt zijn straalpijp in op de flashoverstand (60°) en zorgt ervoor dat de 
lans een hoek van 45° met de grond maakt (zie fig. 7.3). Deze hoek wordt gemeten 
tussen een horizontaal vlak en de as van de waterkegel. Het debiet van de lans wordt 
ingesteld op 150 - 200 liter per minuut (lpm). 

 

Fig. 7.3 Toepassen van de 3D-techniek (www.fireflash.nl). 

Eens het debiet ingesteld is, kan de lansdrager een korte stoot in de rooklagen geven. 
Het is de bedoeling om een zo kort mogelijke stoot (minder dan één seconde) te geven.  

Een straalpijp met een debietring is voorzien van een bolafsluiter. Voor het geven van 
goede pulsen is het heel belangrijk dat de straalpijp elke keer volledig open en volledig 
dicht gaat. Het kegelpatroon wordt anders behoorlijk verstoord. 

Een straalpijp waar het debiet geregeld wordt door de afsluiter is voorzien van een 
schuifafsluiter. Als je met een dergelijke straalpijp wil pulseren, moet er een 
blokkeringsinrichting (zie fig. 7.4) voorzien worden zodat je niet pulst met meer dan 200 
l/min. De straalpijpen met een schuifafsluiter die bij Brandweer Brussel in dienst zijn, 
hebben geen dergelijke blokkeringsinrichting. Daardoor zijn ze ongeschikt om ermee te 
pulseren. 
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Fig 7.4: Bij TFT Ultimatic FO6 AA wordt het debiet geregeld door het min of meer openen van de 
straalpijp. Op de eerste foto is de straalpijp gesloten. Op de tweede foto is de straalpijp geopend 
tot aan de blokkeerinrichting. Op dat moment staat de straalpijp ingesteld op 200 l/min. Op de 
derde foto is de straalpijp helemaal geopend door het indrukken van de blokkeerinrichting. Dan 
geeft de straalpijp zijn maximaal debiet (400 l/min). Dit systeem laat toe om korte, snelle pulsen 
te geven bij 200 l/min en op een heel snelle eenvoudige manier over te gaan naar 400 l/min indien 
nodig. (Foto’s: Jean-Claude Vantorre) 

Stel dat de lansdrager er in slaagt om een waterstoot te geven van een halve seconde. 
Op dat moment zal een waterkegel de straalpijp verlaten. Deze kegel zal bestaan uit een 
heleboel waterdruppels die ongeveer één liter water vertegenwoordigen. 

Deze liter water zal onder een hoek van 45° in de richting van het plafond bewegen. De 
waterdruppels zullen door de rooklagen gaan. In tegenstelling tot de gebonden straal of 
de sproeistraal met grove druppels is er veel meer contact tussen de kleine druppels en 
de warme rookgassen. Er zal dus heel wat meer water verdampen dan bij de gebonden 
straal. 

Water dat verdampt neemt warmte op. De rookgassen waarlangs het water passeert, 
zullen deze warmte afgeven. Het water zal omgezet worden in stoom. Eén liter water die 
omgezet wordt in stoom van 100°C zal een volume van 1700 liter innemen. Als het gaat 
over stoom van 400°, dan hebben we te maken met een volume van 3000 liter.  

Langs de andere kant zullen de hete rookgassen sterk afkoelen. Dit veroorzaakt een 
inkrimping van deze rookgassen. De rookgassen zullen echter veel meer krimpen dan dat 
de stoom zal uitzetten. Dit is een belangrijk verschil met de indirecte techniek. Daar 
wordt de warmte gehaald uit de hete oppervlakten van wanden, plafond, … De wanden 
zullen weliswaar afkoelen maar niet krimpen. Bij toepassing van de 3D-techniek zal er 
geen overdruk ontstaan en de rookgassen zullen dus niet naar aanpalende lokalen 
gestuwd worden.  

In realiteit zal het rendement van de 3D-techniek geen 100% bedragen. Het is in een 
echt lokaal moeilijk om nergens de wanden te raken. We gaan ervan uit dat ongeveer 
50% van het water tegen hete wanden beland en daar omgevormd wordt in stoom 
zonder dat de rookgassen krimpen. Zelfs als we hiermee rekening houden, zullen bij een 
goed uitgevoerde 3D-techniek steeds meer gassen inkrimpen dan er water uitzet tot 
stoom. In tegenstelling tot de indirecte aanval zullen dus geen rookgassen in de richting 
van de brandweerlui gestuwd worden. Het is echter wel belangrijk dat de lansdrager 
probeert om contact met hete oppervlakken zoveel mogelijk te vermijden. 

Op deze manier kan men geleidelijk de rookgassen koelen. Het risico op flashover 
verkleint hierdoor. Bovendien verdunt de stoom de concentratie aan brandbare gassen in 
de rooklaag. Men creëert op die manier een koelere, veiligere werkomgeving. Het 
verdunnen van de concentratie brandbare gassen in de rooklaag door inbrengen van 
stoom wordt inertiseren genoemd. 
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7.3.2 Limieten van de 3D-techniek 

Het toepassen van deze techniek heeft ook zijn beperkingen. De techniek kan succesvol 
toegepast worden bij branden met een gemiddelde brandlast die zich in de 
ontwikkelingsfase bevinden. Bij volontwikkelde branden kan er beter gebruik gemaakt 
worden van directe of indirecte aanvalstechnieken. Het lokaal waarin het brandt, mag 
niet hoger zijn dan 4m en de oppervlakte mag maximaal 70m² zijn om de 3D-

tecniek succesvol te kunnen toepassen. 

Deze maximum afmetingen zullen we zelden tegenkomen bij branden in woningen of 
appartementen. Dit maakt de 3D-techniek geschikt om te gebruiken bij “residential fires” 
(branden in woongelegenheden). In praktijk zal een ploeg die tijdens een vordering 3D-
techniek toepast, overwegen om zich terug te trekken als ze merkt dat de situatie niet 
verbetert of zelfs verslechterd. 

De techniek is niet geschikt voor grote oppervlaktes (industriegebouwen…), branden 
waar een grote brandlast aanwezig is en waar de rookgassen een grote 
brandstofvoorraad vormen. In winkelpanden of industriegebouwen zullen bij een brand 
heel wat rookgassen gevormd worden. Deze rookgassen zullen aan het plafond een 
rooklaag vormen. Omwille van de grote afmetingen van dergelijke gebouwen zal het 
volume rookgassen aan het plafond een groot gevaar vormen voor de aanvalsploegen. 
Het ontbranden van een dergelijk volume rookgassen is niet te bestrijden met 3D-
techniek en zal bijna altijd leiden tot een fatale afloop voor de aanvalsploegen.  

 
7.4 Pulsing-Pencilling  
 
Pulsing-pencilling is een techniek die de voordelen van de 3D-techniek en de directe 
aanval combineert. Om een teveel aan stoom te vermijden wordt de directe aanval hier 
op een bijzondere manier uitgevoerd. 
 
Bij een brand in de ontwikkelingsfase zal de aanvalsploeg gebruik maken van 3D-puls 
techniek om de rooklaag te koelen en te inertiseren terwijl ze vorderen. Op een bepaald 
moment tijdens hun vordering zullen zij echter binnen het bereik komen van de 
vuurhaard. Op dat moment worden zij bedreigd door twee gevaren: 
 

• Het ontvlammen van de rooklaag boven hun hoofden. 

• Warmtestraling rechtstreeks van de vuurhaard. 

Het is zo dat de warmtestraling afneemt met de afstand in het kwadraat. Hierdoor zal de 
stralingswarmte op de brandweerlui vier keer kleiner zijn als de afstand met de 
brandhaard verdubbeld. Als de aanvalsploeg halt houdt op drie meter van de vuurhaard 
zal ze vier keer meer warmtestraling te verwerken krijgen dan indien ze op 6 meter zou 
gestopt zijn met vorderen. 
 
Hier rijst echter een praktisch probleem: de 3D-techniek is heel beperkt in worplengte. 
De brandweerlui zullen dus erg dicht bij de brandhaard moeten komen om met 3D-
techniek te kunnen blussen. Zij worden dan zwaar blootgesteld aan de stralingswarmte. 
Daarenboven zal de 3D-techniek hier geen optimaal resultaat geven. De brandhaard is 
namelijk een tweedimensionaal probleem. Het gaat hier over een oppervlakte en niet 
over een volume. Blussen van de brandhaard met de 3D-techniek zou heel wat stoom 
veroorzaken terwijl de techniek weinig efficiënt zal zijn. Het water zal door de warmte 
namelijk verdampen voordat het indringt in de vaste stoffen die aan het branden zijn. 
 
De oplossing die voor deze situatie werd bedacht is een combinatie van 3D-techniek en 
stoten met een volle straal. Eerst wordt de rooklaag boven de aanvalsploeg gekoeld om 
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te vermijden dat er een onverwacht fenomeen roet in het eten komt strooien (zie fig 
7.4). Vervolgens wordt de straalpijp ingesteld op een volle straal. De debietring blijft 
echter op dezelfde positie staan! Met deze volle straal worden één of meerdere stoten 
gegeven in de richting van de brandhaard (zie fig 7.5). Het is de bedoeling om als het 
ware een emmer water op de vuurhaard te gooien. Voor het bepalen van de lengte van 
de stoot wordt volgende vuistregel gebruikt. De straalpijp wordt slechts heel licht 
geopend en gaat terug dicht op het moment dat de waterstraal de vuurhaard raakt. 
Teveel water verspuiten zal immers leiden tot stoomvorming. Er is dus een belangrijk 
verschil tussen de 3D pulsen en de stoten die tijdens het pencillen gegeven worden. Bij 
3D-techniek is het heel erg belangrijk dat de straalpijp snel volledig open en volledig 
gesloten wordt. Bij het pencillen zal de straalpijp slechts gedeeltelijk geopend worden. De 
bewegingen worden ook langzamer uitgevoerd dan de 3D-techniek. Het is in geen geval 
de bedoeling om een al krachtige straal te gebruiken, omdat dan al gauw te veel water 
en teveel stoom wordt geproduceerd. 
 

 Fig 7.4: 3D-puls (John McDonough)  Fig 7.5: pencilling (John McDonough) 

 
Bij het toepassen van deze methode gebeurt het nog al eens dat de pulsen te laag 
worden gegeven en het pencillen te hoog. Het is heel erg belangrijk dat de twee 
onderdelen van de techniek goed uitgevoerd worden. De 3D-pulsen dienen onder 60° in 
de rooklaag gespoten te worden. Zij moeten immers de rooklaag koelen en vermijden 
dat deze ontvlamt. Het pencillen (stoten met volle straal) heeft tot doel de basis van de 
vuurhaard aan te vallen. Het is m.a.w. een 2D-techniek die een oppervlakte koelt. 
Hierdoor zal het volume van de vlammen verminderen, terwijl de hoeveelheid 
geproduceerde stoom beperkt blijft. De zichtbaarheid blijft bewaard omdat de pyrolyse 
en de rookproductie sterk afnemen. Als laatste zal ook de uitgestraalde warmte 
verminderen waardoor het voor de brandweerlui meer draaglijk wordt. 
 
Bij het gebruiken van deze techniek is het niet de bedoeling om te vorderen tenzij een 
significante vermindering van de vuurhaard (vlammenfront) dit toelaat. Anders dan bij de 
vordering zal de techniek dus ter plaatse herhaald worden totdat het mogelijk is om zich 
tot bij de vuurhaard te begeven om af te blussen. Bij de vordering zal men pulsen met 
een hoek van 45° (zie 7.3.2; fig 7.3). Het is namelijk de bedoeling om de rookgassen te 
koelen boven de positie die de aanvalsploeg daarna zal innemen. Bij pulsing-pencilling is 
het niet de bedoeling van te vorderen en vervolgens de techniek te herhalen. Daarom 
zullen de rookgassen direct boven/voor de aanvalsploeg gekoeld worden. Hiervoor kiest 
men voor een hoek van 60° om te pulsen. Een bijkomend voordeel van deze keuze is dat 
bij een minder goede uitvoering (bvb. onder 45°) nog steeds rookgassen gekoeld worden 
in de buurt van de aanvalsploeg.  
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7.5 Painting 
 
7.5.1 Painting als techniek om af te blussen 
 
Eenmaal de ploeg de vlammen heeft neergeslagen, valt de stralingswarmte van de 
vuurhaard zo goed als weg. Het is dan mogelijk om te vorderen tot bij de vuurhaard. 
Voor het afblussen van de vuurhaard wordt terug een andere techniek aangeraden. Door 
het gebruik van deze techniek wordt stoomvorming zo beperkt mogelijk gehouden. Dit 
speelt een belangrijke rol in gesloten volumes. De vlammen zijn dan weliswaar weg maar 
de vuurhaard produceert nog steeds rook- en pyrolysegassen. Daarnaast zal er ook gloei 
zijn in de restanten van de vuurhaard.  
 
De bedoeling van “painting” is de vuurhaard overvloedig natmaken. Hierdoor zakt de 
temperatuur van de vaste stoffen die zich in de vuurhaard bevinden. De pyrolyse 
vertraagt of houdt helemaal op. De gloeibrand die zich in het binnenste van de vuurhaard 
bevindt, zal ook gedoofd worden. 
 
Painting is het logische vervolg op pencilling. De straalpijp blijft geregeld op volle straal. 
Net zoals bij pencilling wordt de straalpijp slechts gedeeltelijk geopend. De straalpijp 
blijft echter open. Er ontstaat een min of meer gebonden waterstraal met weinig 
worplengte en weinig debiet. Ze wordt gebruikt om plaatselijk de brandhaard te 
verzuipen. 
 
Nadat de brandhaard geblust is, dient er snel actie ondernomen te worden om de rook 
die nog in de lokalen aanwezig is te verwijderen. Door ramen open te zetten, zal het 
grootste gedeelte van de rook ontsnappen. Dit zal zorgen voor een veiligere 
werkomgeving en een betere zichtbaarheid tijdens het nablussen. 
 
  



 
 

7.5.2 Painting als beschermingstechniek
 
Bij een vordering zijn de fenomenen die de brandweerlui kunnen tegenkomen ook 
afhankelijk van de compositie van de lokalen waar ze zich in begeven. In een 
uitzonderlijk geval kan het voorkomen dat de brandweerlui tijdens hun vordering door 
een gang moeten. Dit terwijl 
dan een zetel of een kast staat in de gang, dan is het mogelijk dat deze pyrolysegassen 
vrijgeven. Deze pyrolysegassen betekenen een gevaar voor de brandweerlui. Deze 
gassen zouden immers kunnen ontv
gepasseerd zijn. Om hieraan iets te doen, zullen de brandweerlui de kast of de zetel met 
behulp van painting afkoelen. Indien nodig kunnen zij ook de wand afkoelen (zie fig 7.6).

 

    Fig 7.6: Painting als 
 
 
7.5.3 Gebruik van klasse A-schuim
 
De belangrijkste doelstelling van painting is het voorkomen dat materialen verder 
pyrolyseren. Daarvoor is het nodig dat het water diep in het materiaal doordringt. Klasse 
A-schuim (bv. Silvex) kan hier een ondersteunende rol in spelen. Klasse A
“natmaker” en zorgt ervoor dat het water dieper in een stof doordringt. Hierdoor zal de 
painting heen wat efficiënter zijn. 
 
  

37/45  
 Karel Lambert

.2 Painting als beschermingstechniek 

ring zijn de fenomenen die de brandweerlui kunnen tegenkomen ook 
afhankelijk van de compositie van de lokalen waar ze zich in begeven. In een 
uitzonderlijk geval kan het voorkomen dat de brandweerlui tijdens hun vordering door 
een gang moeten. Dit terwijl de brand woedt aan de andere kant van de muur. Indien er 
dan een zetel of een kast staat in de gang, dan is het mogelijk dat deze pyrolysegassen 
vrijgeven. Deze pyrolysegassen betekenen een gevaar voor de brandweerlui. Deze 
gassen zouden immers kunnen ontvlammen eens de brandweerlui deze locatie 
gepasseerd zijn. Om hieraan iets te doen, zullen de brandweerlui de kast of de zetel met 
behulp van painting afkoelen. Indien nodig kunnen zij ook de wand afkoelen (zie fig 7.6).

Painting als beschermingstechniek (Tekening: Erik Etienne)

schuim 

De belangrijkste doelstelling van painting is het voorkomen dat materialen verder 
pyrolyseren. Daarvoor is het nodig dat het water diep in het materiaal doordringt. Klasse 

schuim (bv. Silvex) kan hier een ondersteunende rol in spelen. Klasse A
“natmaker” en zorgt ervoor dat het water dieper in een stof doordringt. Hierdoor zal de 
painting heen wat efficiënter zijn.  
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ring zijn de fenomenen die de brandweerlui kunnen tegenkomen ook 
afhankelijk van de compositie van de lokalen waar ze zich in begeven. In een 
uitzonderlijk geval kan het voorkomen dat de brandweerlui tijdens hun vordering door 

de brand woedt aan de andere kant van de muur. Indien er 
dan een zetel of een kast staat in de gang, dan is het mogelijk dat deze pyrolysegassen 
vrijgeven. Deze pyrolysegassen betekenen een gevaar voor de brandweerlui. Deze 

lammen eens de brandweerlui deze locatie 
gepasseerd zijn. Om hieraan iets te doen, zullen de brandweerlui de kast of de zetel met 
behulp van painting afkoelen. Indien nodig kunnen zij ook de wand afkoelen (zie fig 7.6). 

 
(Tekening: Erik Etienne) 

De belangrijkste doelstelling van painting is het voorkomen dat materialen verder 
pyrolyseren. Daarvoor is het nodig dat het water diep in het materiaal doordringt. Klasse 

schuim (bv. Silvex) kan hier een ondersteunende rol in spelen. Klasse A-schuim is een 
“natmaker” en zorgt ervoor dat het water dieper in een stof doordringt. Hierdoor zal de 
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8. Deurprocedure 

Indien je bij binnenbrandbestrijding een deur aankomt, zal men verschillende acties 
ondernemen vooraleer men de deur zal openen. 

1. Visuele inspectie van de deur en de spleten. 
2. Aftasten van de deur met de hand. 
3. Natmaken van de deur en haar omgeving. 

Het spreekt vanzelf dat de ploeg die de binnenaanval uitvoert voldoende kritische zin aan 
de dag zal moeten leggen. De deurprocedure zoals hieronder beschreven dient enkel 
volledig toegepast te worden indien de omstandigheden het noodzakelijk maken. Het is 
bv. niet nodig om de waterstoten te geven indien bij aankomst op de interventieplaats en 
op weg naar de deur geen enkel teken werd waargenomen dat erop wijst dat er iets aan 
de hand is. De bevelvoerder dient wel rekening te houden met factoren die een eventuele 
brand kunnen maskeren. 

 
8.1 Visuele inspectie 

De lansdrager bekijkt de rand van de deur in tegenwijzerzin. Hij bekijkt eerst de 
onderkant van de deur. Vervolgens kijkt hij naar de rechterkant van de deuromlijsting. 
Hij controleert de bovenkant en als laatste de linkerkant van de deuromlijsting. Hij zoekt 
naar ontsnappende rook of vlammen. Als er rook ontsnapt, is het belangrijk om te letten 
op de plaats waar de rook vrijkomt, alsook de manier waarop hij vrijkomt. De rook kan 
continu stromen of puffend vrijkomen. Soms is er onderaan de deur een geel schijnsel te 
zien. Hieruit kan worden afgeleid dat de brandhaard zich achter de deur bevindt. 

Daarnaast wordt er gekeken naar andere sporen zoals afbladderende verf. Zaken zoals 
verkleuring, roetsporen, e.d. kunnen er ook op wijzen dat er een gevaarlijke 
brandsituatie achter de deur schuilt. De bevelvoerder dient er dan rekening mee te 
houden dat de deur plots kan bezwijken. Hierdoor kan de ploeg heel snel in 
moeilijkheden komen. Het is de taak van de bevelvoerder om hierop te anticiperen. 

Men mag er echter niet van uit gaan dat er geen enkel risico is bij afwezigheid van 
voornoemde signalen. 
 

8.2 Deur betasten met de hand 

De handschoen wordt niet uitgedaan om de deur te controleren. Er wordt begonnen met 
de onderkant van de deur. Indien we het omgekeerd zouden doen, bestaat de 
mogelijkheid dat de handschoen boven blijft plakken in de gesmolten verf op de deur. Er 
wordt gevoeld of er een temperatuursverschil bestaat tussen de onderkant en de 
bovenkant van de deur. Houd er rekening mee dat er een aantal factoren zijn die zorgen 
voor een verkeerd beeld: de brandweerhandschoenen die men draagt, het feit dat een 
branddeur is gemaakt om de temperatuursverhoging aan “koude” kant van de deur te 
beperken, … 

Bij het betasten van de deur wordt er ook gezocht naar de draaizin van de deur. Als de 
scharnieren gevonden worden, kan er vastgesteld worden dat de deur naar de ploeg toe 
draait (trekdeur). 
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8.3 Natmaken van de deur en haar onmiddellijke omgeving 

Indien bij het benaderen van de deur blijkt dat er zware rook en zelfs vlammen uit de 
kieren rond het deurblad komen, moeten deze eerst met de 3D-techniek worden 
neergeslagen. Men moet zich hier echter ook de vraag durven stellen of deze deur wel 
moet geopend worden. Gezien het feit dat de vlammen al door de kieren komen, is het 
zeker dat een heel felle brand woedt achter de deur en dat het openen van de deur 
risico’s inhoudt. De bevelvoerder zal hier een afweging moeten maken en een beslissing 
moeten nemen. Indien de deur geen branddeur is, bevinden de brandweerlui zich in een 
zeer gevaarlijke positie. De deur kan dan elk moment begeven en de brandweerlui 
blootstellen aan de brand. 

Voor het openen van de deur geeft de lansdrager 2 korte waterstoten boven zijn hoofd: 
één boven het hoofd van zijn collega en één boven zijn eigen hoofd (zie fig. 8.1 en fig. 
8.2). Op die manier hangt er net voor het openen van de deur een waternevel boven de 
deur. Op het moment waarop de deur geopend wordt, kunnen er vlammen naar buiten 
slaan en er kan rook naar buiten geduwd worden. Er ontstaat op dat moment een 
dubbele stroming, zoals besproken in 2.2.1 (zie fig. 2.4 hoger in de tekst). Er kan ook 
lucht naar binnen gezogen worden. 

   
Fig. 8.1 waterstoot boven collega 
(www.flashover.fr). 

  
Fig. 8.2 Waterstoot boven hoofd 
(www.flashover.fr). 

De waterdruppels zullen een koelend effect geven. Zij zullen de effecten van uitslaande 
vlammen of uitgestoten rook deels neutraliseren. De lucht die naar binnen gezogen 
wordt, zal de waterdruppels meevoeren tot bij de brandhaard. Op die manier zullen de 
waterdruppels een bluseffect veroorzaken in de kamer. Terwijl de lansdrager de pulsen 
geeft, zal hij luid tot drie tellen. Op “één” geeft hij de puls boven het hoofd van zijn 
collega, op “twee” geeft hij de puls boven zijn eigen hoofd en op “drie” opent de collega 
de deur. Deze werkwijze laat toe om de werkwijze snel aan te passen mochten op het 
laatste moment plots vlammen naar buiten slaan. 

 
8.4 Openen van een deur die wegdraait van de ploeg (“duwdeur”) 

De lansdrager neemt plaats aan de kant van de scharnieren (zie fig 8.1 en 8.2). De 
tweede man zit aan de kant van de klink. In het Frans heet dit de regel van de 4 P’s: “Je 
me place côté poignée quand je dois pousser la porte.” (Vertaling: Ik plaats me aan de 
kant van de klink als ik de deur moet openduwen.). De lansdrager komt op die manier in 
de baan van de uitstromende gassen te zitten. Dit is weliswaar een risico maar hij 
beschikt over een geladen lans om zich te verdedigen. 
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Onmiddellijk na de derde tel van de lansdrager opent de tweede man de deur ongeveer 
20 cm. Terwijl de deur geopend is, geeft de lansdrager drie pulsen in de rooklaag. Hij 
observeert intussen wat er binnen aan de hand is. Hij let op de kleur en de hoogte van 
de rooklaag, de aanwezigheid van vlammen enz. Nadat de tweede man de 3de puls 
gehoord heeft, sluit hij de deur terug. Bij sommige indelingen van de ruimtes dient de 
deur meer geopend te worden dan 20cm omdat er anders op een muur gepulst wordt in 
plaats van in de rookgassen. In deze gevallen zal de tweede man de deur moeten 
loslaten. Hier kan een andere methode gebruikt worden om de deur terug te sluiten na 
de pulsen. Het gebruik van een bandlus of een koordje kan soelaas bieden. 

De lansdrager zal zijn straalpijp ver genoeg door de deuropening steken (zie fig. 8.3). 
Het is de bedoeling dat de spuitkop voorbij het deurblad steekt. De waterkegel dient zo 
weinig mogelijk verstoord te worden. Door op die manier te werken, zorgt hij ervoor dat 
er geen water op zijn collega (of zichzelf) terechtkomt.  

Als de deur terug dicht is, deelt hij zijn informatie met zijn collega. Naast de observaties 
van de lansdrager zal er ook gesproken worden over de luchtstroom. Een hevige 
uitstroom van rookgassen of een hevige instroom van lucht zijn alarmsignalen die zeker 
niet genegeerd mogen worden. Deze procedure wordt herhaald totdat de lansdrager 
ervan overtuigd is dat het veilig is om binnen te gaan. Tussen elke keer dat de deur 
geopend wordt, zal 5 seconden gewacht worden. Als de omstandigheden het 
rechtvaardigen (uitslaande vlammen bij het openen van de deur of heel hevige 
rookvorming), dan zal de lansdrager terug 2 waterstoten boven de hoofden geven 
vooraleer de deur te openen. Als bij de eerste cyclus bleek dat de waterstoten niet nodig 
waren, zullen deze voor de rest van de procedure achterwege gelaten worden.  

 

 

 
8.5 Openen van een deur die opendraait naar de ploeg (“trekdeur”) 

De lansdrager neemt plaats aan de kant van de klink. De tweede man gebruikt dus het 
deurblad als bescherming. Onmiddellijk na de derde tel zal de tweede man de deur een 
20-tal cm opendoen. Hij houdt de deur een tweetal seconden open.  

Dit laat toe aan de lansdrager om drie pulsen naar binnen te geven. De lansdrager zal 
opnieuw proberen om de spuitkop van zijn straalpijp voorbij de deur te krijgen. Terwijl 
de lansdrager dit doet, zal hij naar binnen kijken en observeren wat er zich binnen 
afspeelt. 

 

Terwijl de deur open is, geeft de lansdrager drie 
stoten in de rooklaag net voorbij de deur.  

Terwijl hij dit doet, observeert hij de rooklaag. 
Hij zoekt naar tekenen van een nakende 
flashover, vergelijkt met de vorige reeks 
pulsen… 

 
Fig. 8.3 Waterstoot in de rooklaag 
(www.flashover.fr)  
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Nadat de deur terug gesloten is, zal hij zijn informatie delen met de tweede man. 
Op basis van de observaties zal hij beslissen om deze procedure te herhalen. Deze 
werkwijze wordt herhaald tot op het moment dat de ploeg het veilig genoeg acht om 
naar binnen te gaan. Ongeveer 5 seconden nadat de deur gesloten werd, zal ze terug 
geopend worden om opnieuw waterstoten te geven of om naar binnen te gaan. 
 

8.6 Beperkte deurprocedure 

Indien er weinig reden is om aan te nemen dat er achter een deur enig gevaar schuilt, 
kan er een afwijkende procedure gehanteerd worden. Deze variatie houdt in dat er geen 
waterstoten gegeven wordt. We bedoelen hier zowel de twee stoten vooraleer de deur te 
openen als de drie stoten die naar binnen worden gegeven. De lansdrager zal zonder zijn 
straalpijp te openen tot drie tellen en dan zijn straalpijp naar binnen steken. Hij zal 
tijdens het openen van de deur naar binnen kijken om te controleren of er werkelijk geen 
gevaar is. Hij houdt echter zijn straalpijp klaar om eventueel in te grijpen. Aangezien de 
tweede brandweerman geen waterstoten hoort, zal hij de deur openhouden totdat de 
lansdrager teken geeft om ze volledig open te doen. Mocht er toch een gevaar zijn, zal de 
lansdrager drie stoten naar binnen geven en wordt de deur na de derde waterstoot 
gesloten. 
 

8.7 Door de deur de ruimte binnengaan 

Terwijl de lansdrager naar binnen gaat, probeert hij laag te blijven en hij plaatst zich 
onmiddellijk rechts (of links) van de deur. De tweede man volgt hem op de voet en 
neemt achter hem plaats. De tweede man zal even schudden aan de persluchtfles of aan 
de helm van de lansdrager om deze te laten weten dat hij achter hem plaats genomen 
heeft. 

Op het moment waarop de lansdrager merkt dat de tweede man achter hem heeft 
plaatsgenomen, geeft hij een korte stoot boven zijn eigen hoofd. Dit heet de 
“temperatuurscheck”. De lansdrager zal naar boven kijken om te observeren wat er met 
het water gebeurt. Als de rooklagen boven het hoofd van de ploeg warm zijn, zal het 
water van de stoot verdampen en zal er dus geen water terug naar beneden komen. De 
lansdrager weet dan dat hij moet opletten voor snelle brandontwikkeling. 
Indien er wel waterdruppels naar beneden komen, weet hij dat de temperatuur in de 
rooklaag nog beperkt is. Als de lansdrager daarentegen ziet dat er veel water naar 
beneden komt, moet hij zijn watergebruik beperken om te vermijden dat hij en zijn 
collega natte interventiekledij krijgen tijdens de vordering. 

 
8.8 Samenvatting deurprocedure 

De deurprocedure kan vergelijken worden met een menukaart. De procedure bestaat uit 
verschillende onderdelen net zoals een menu. Het is niet verplicht om altijd alle 
onderdelen te gebruiken. Een goede brandweerman gebruikt de procedure die best 
geschikt is voor de situatie waarin hij zich bevindt. De procedure bestaat uit de volgende 
onderdelen: 

1) Visuele inspectie 
2) Deur betasten (draaizin) 
3) Twee pulsen boven brandweerlui 
4) Deur openen  
5) Drie keer pulsen in de rooklaag en observeren 
6) Deur sluiten en overleggen 



 
 

7) Door de deur naar binnen gaan
8) Links of rechts gaan zitten
9) Temperatuurscheck 

Stappen één en twee dienen altijd doorlopen te worden bij het benadere
Stap drie, vijf en negen kunnen overgeslagen worden als het niet nodig lijkt. De 
straalpijpdrager moet echter welk klaar zijn om pulsen te geven en dient dus zijn 
straalpijp naar binnen te steken net alsof hij zou pulseren

Stappen drie tot zes kunnen herhaald worden om
deur te bekomen. Indien dat niet lukt, kan de ploeg in uitzonderlijke situaties beslissen 
om hun positie te behouden en via een indirecte methode de brand te proberen onder 
controle brengen. Dit moet natuurlijk wel gec
bevelvoerende officier of leider van de operaties.
 

9. Vorderen 

Nadat de lansdrager een temperatuurscheck gedaan heeft, zal hij 
geven (3D-techniek): een keer
midden en een keer naar de linkse kant
aangepast worden. 

Hierbij dient de lansdrager erop te letten dat zijn waterkegel zo weinig mogelijk in 
contact komt met de wand.  
niet zo heel erg warm.  Als de lansdrager opmerkt dat het heel erg warm is en er geen 
druppels naar beneden komen, za
wel druppels naar beneden komen.  Op dat moment heeft hij een
bereikt van de rookgassen in de zone net voor zijn huidige plaats.
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Door de deur naar binnen gaan 
Links of rechts gaan zitten 

Stappen één en twee dienen altijd doorlopen te worden bij het benadere
kunnen overgeslagen worden als het niet nodig lijkt. De 

straalpijpdrager moet echter welk klaar zijn om pulsen te geven en dient dus zijn 
straalpijp naar binnen te steken net alsof hij zou pulseren (zie 8.6). 

Stappen drie tot zes kunnen herhaald worden om veilige werkomstandigheden achter de 
deur te bekomen. Indien dat niet lukt, kan de ploeg in uitzonderlijke situaties beslissen 
om hun positie te behouden en via een indirecte methode de brand te proberen onder 
controle brengen. Dit moet natuurlijk wel gecommuniceerd worden met de 
bevelvoerende officier of leider van de operaties. 

Nadat de lansdrager een temperatuurscheck gedaan heeft, zal hij drie
techniek): een keer naar de rechtse kant van de ruimte, een keer

keer naar de linkse kant. In gangen of smalle ruimtes kan dit patroon 

Hierbij dient de lansdrager erop te letten dat zijn waterkegel zo weinig mogelijk in 
  Indien er druppels naar beneden komen, zijn de rookgassen 

niet zo heel erg warm.  Als de lansdrager opmerkt dat het heel erg warm is en er geen 
druppels naar beneden komen, zal hij nogmaals 3 pulsen geven. Hij herhaalt dit totdat er 
wel druppels naar beneden komen.  Op dat moment heeft hij een 
bereikt van de rookgassen in de zone net voor zijn huidige plaats. 

 

Nadat hij 
heeft van de koeling van de 
rookgassen
vorderen. 
zo laag mogelijk en zal zich 
op de knieën 

 

 
Fig. 9.1 Vordering
(www.cfbt-
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Stappen één en twee dienen altijd doorlopen te worden bij het benaderen van een deur. 
kunnen overgeslagen worden als het niet nodig lijkt. De 

straalpijpdrager moet echter welk klaar zijn om pulsen te geven en dient dus zijn 

veilige werkomstandigheden achter de 
deur te bekomen. Indien dat niet lukt, kan de ploeg in uitzonderlijke situaties beslissen 
om hun positie te behouden en via een indirecte methode de brand te proberen onder 

ommuniceerd worden met de 

drie keer een puls 
een keer naar het 

In gangen of smalle ruimtes kan dit patroon 

Hierbij dient de lansdrager erop te letten dat zijn waterkegel zo weinig mogelijk in 
zijn de rookgassen 

niet zo heel erg warm.  Als de lansdrager opmerkt dat het heel erg warm is en er geen 
Hij herhaalt dit totdat er 

 effectieve koeling 

Nadat hij zich verzekerd 
heeft van de koeling van de 
rookgassen, zal hij 1 meter 
vorderen. Hij blijft hierbij 
zo laag mogelijk en zal zich 
op de knieën verplaatsen.  

Vordering 
-eu.com) 



 
 

Na de vordering zal hij 
terug 3 keer pulsen. 
Tijdens het pulsen en 
vorderen zal hij steeds 
observeren wat er 
gebeurt. Indien hij merkt 
dat zijn waterstoten niet 
het verhoopte effect 
hebben, moet hij ofwel 
langzamer vorderen 
ofwel zijn aanval 
afbreken. 

 
Fig. 9.2 Toepassing 3D 
(www.cfbt-eu.com). 

 

Het is heel erg belangrijk dat de ploeg bij het vorderen voldoende 
gebeuren dat het doel van de inzet (redding, blussing…) 
bezighoudt dat zij de gevaren die er zijn uit het oog verliezen.
 

“Het is zeer gemakkelijk om angsten te overwinnen als je op zoek bent 
naar een slachtoffer. 
naar elk geluid dat het slachtoffer zou kunnen maken, de minste 
ademhaling, en je let niet meer op de signalen die het vuur je stuurt: de 
stijging van de temperatuur, de vlammentongen boven je hoofd...  Het is 
heel belangrijk dat je op je hoede blijft want het vuur zegt je iets
dat je wegkomt!” Stel jezelf de vraag of het 
kunnen zijn, zonder perslucht, zonder beschermingskledij, met andere 
woorden, zonder de zaken die je toelaten om in die plaats te 
belangrijker, vraag je af of je in staat bent om het slachtoffer te 
verplaatsen naar een veilige plaats voordat het lokaal helemaal 
Ons werk bestaat niet uit het binnenkruipen van een lokaal om er te gaan 
liggen sterven naast iemand die al lang dood is.”
John Norman – FDNY (Company 1 Manhattan), instructeur van de Nassau 
County Fire Academy.

 
 
In deze tekst wordt het hoofdstuk deurprocedure gevolgd door het hoofdstuk 
vorderen. In de praktijk zal het zo zijn dat je 
je vordering. Het is belangrijk dat je vlot kan overschakelen van 
vorderingstechnieken naar deurprocedure en omgekeerd. Het is niet de bedoeling 
van deze syllabus om “kunstjes te leren”. Het is de bedoeling om enkele 
technieken aan te reiken die op een verstandige manier gebruikt moeten worden. 
De brandweerlui moeten tijdens hun inzet 
over hetgeen ze zien en op basis van hun conclusies moeten ze de juiste 
technieken kiezen. 
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Het is heel erg belangrijk dat de ploeg bij het vorderen voldoende observeert. 
gebeuren dat het doel van de inzet (redding, blussing…) de brandweerlui
bezighoudt dat zij de gevaren die er zijn uit het oog verliezen. 

“Het is zeer gemakkelijk om angsten te overwinnen als je op zoek bent 
slachtoffer. Je bent op dat moment heel erg alert en je luistert 

naar elk geluid dat het slachtoffer zou kunnen maken, de minste 
en je let niet meer op de signalen die het vuur je stuurt: de 

stijging van de temperatuur, de vlammentongen boven je hoofd...  Het is 
heel belangrijk dat je op je hoede blijft want het vuur zegt je iets
dat je wegkomt!” Stel jezelf de vraag of het slachtoffer nog in leven zou 
kunnen zijn, zonder perslucht, zonder beschermingskledij, met andere 
woorden, zonder de zaken die je toelaten om in die plaats te zijn. 
belangrijker, vraag je af of je in staat bent om het slachtoffer te 

een veilige plaats voordat het lokaal helemaal 
Ons werk bestaat niet uit het binnenkruipen van een lokaal om er te gaan 
liggen sterven naast iemand die al lang dood is.” 

FDNY (Company 1 Manhattan), instructeur van de Nassau 
Fire Academy. 

In deze tekst wordt het hoofdstuk deurprocedure gevolgd door het hoofdstuk 
vorderen. In de praktijk zal het zo zijn dat je geregeld een deur tegenkomt tijdens 
je vordering. Het is belangrijk dat je vlot kan overschakelen van 

ieken naar deurprocedure en omgekeerd. Het is niet de bedoeling 
om “kunstjes te leren”. Het is de bedoeling om enkele 
ken die op een verstandige manier gebruikt moeten worden. 

De brandweerlui moeten tijdens hun inzet goed observeren. Ze moeten nadenken 
over hetgeen ze zien en op basis van hun conclusies moeten ze de juiste 
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observeert. Het kan 
de brandweerlui zodanig 

“Het is zeer gemakkelijk om angsten te overwinnen als je op zoek bent 
dat moment heel erg alert en je luistert 

naar elk geluid dat het slachtoffer zou kunnen maken, de minste 
en je let niet meer op de signalen die het vuur je stuurt: de 

stijging van de temperatuur, de vlammentongen boven je hoofd...  Het is 
heel belangrijk dat je op je hoede blijft want het vuur zegt je iets: “Maak 

slachtoffer nog in leven zou 
kunnen zijn, zonder perslucht, zonder beschermingskledij, met andere 

zijn. En nog 
belangrijker, vraag je af of je in staat bent om het slachtoffer te 

een veilige plaats voordat het lokaal helemaal ontvlamt. 
Ons werk bestaat niet uit het binnenkruipen van een lokaal om er te gaan 

FDNY (Company 1 Manhattan), instructeur van de Nassau 

In deze tekst wordt het hoofdstuk deurprocedure gevolgd door het hoofdstuk 
een deur tegenkomt tijdens 

je vordering. Het is belangrijk dat je vlot kan overschakelen van 
ieken naar deurprocedure en omgekeerd. Het is niet de bedoeling 

om “kunstjes te leren”. Het is de bedoeling om enkele 
ken die op een verstandige manier gebruikt moeten worden. 

goed observeren. Ze moeten nadenken 
over hetgeen ze zien en op basis van hun conclusies moeten ze de juiste 
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10. Compartiment Fire Behaviour Training (CFBT) 

 
De aard van de branden verandert. Het aantal branden daalt. Hierdoor doen 
brandweerlui minder ervaring op. Deze evolutie is al enige jaren bezig … Het is 
een belangrijk probleem dat beleidsmakers in brandweerkorpsen bezighoudt. 
 
Midden de jaren ’80 heeft men in Zweden een aantal zware ongevallen gehad 
tijdens brandbestrijding. Als reactie hierop is er begonnen met wat Compartiment 
Fire Behaviour Training (CFBT) genoemd werd. Men had vastgesteld dat heel wat 
dodelijke slachtoffers vielen bij bestrijden van (kleine) compartimentsbranden. 
 
Er werd een zeecontainer gebruikt om 
een vuurtje in te stoken. Vervolgens 
konden de Zweedse brandweerlui hierop 
oefenen. Een aantal nieuwe tactieken 
zoals de 3D-techniek vloeiden hieruit 
voort. 
 
 
 
 
Fig. 10.1: vuurhaard in container 
(www.flashover.fr). 

 
Toen de Engelsen begin de jaren ’90 ook te maken kregen met enkele dodelijke 
ongevallen bij brandbestrijding werd het Zweedse systeem daar gekopieerd. 
Ondertussen zijn we 20 jaar verder en is er heel wat ervaring opgedaan met het 
CFBT-systeem. 
 
In de loop der jaren is men geëvolueerd van oefeningen in een enkele container 
naar multi-container systemen. Momenteel worden opstellingen gemaakt met 
containers over verschillende verdiepingen. 
 
Cursisten van een CFBT-programma dienen zich echter bewust te zijn van het feit 
dat een brand in een container slechts een benadering is van een echte brand. 
Een echte compartimentsbrand is veel heviger. De technieken aangeleerd in de 
container zullen dus minder efficiënt zijn. Er wordt vanuit gegaan dat een brand in 
een container een vermogen heeft van 1,5 MW. Dit terwijl een gewone 
kamerbrand al 5 MW kan ontwikkelen. 
 
 
Een kamerbrand ontwikkelt op die manier 
een vermogen dat 3 keer zo groot is als 
het vermogen van een “brandsimulatie” in 
een container tijdens een CFBT-
programma.  
 
Het is uiterst belangrijk om hiermee 
rekening te houden bij een reële inzet. 
 
Indien het appartement volledig in brand 
staat, wordt de brand 10 keer groter 
dan in de container. 

Compartimentsbrand Post-

Flashover energie 

CFBT 1,5 MW 
Kamerbrand 5 MW 
Appartementsbrand 15 MW 
Groot kantoor 50 MW 
Grote brand 100 MW 
 
Tabel 10.1: Vermogen i.f.v. 
brandlast (Paul Grimwood – 
www.fire2000.com).  
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11. Voetnoten 

 
1 Pyrolyse wordt normaal wetenschappelijk gedefinieerd als de chemische decompositie 
van organische materialen door warmte in afwezigheid van zuurstof. In realiteit treden 
gelijkaardige processen ook op wanneer de decompositie o.i.v. warmte in een 
zuurstofhoudende atmosfeer gebeurt. De gevormde producten verschillen dan in die 
mate van deze gevormd in afwezigheid van zuurstof doordat sommige onder hen een 
binding met zuurstof in veelal de vorm van een alcoholgroep of aldehydegroep heeft 
voorgedaan. Vanuit praktisch standpunt (beide types ontstane gassen zijn brandbaar) 
wordt dan ook geopteerd dit woord over te nemen voor gelijkaardige processen in de 
aanwezigheid van zuurstof. 

 
2.Diverse houtsoorten bevatten harsachtige stoffen. Bij behandelde houtsoorten of andere 
materialen kan bijvoorbeeld een vluchtig solvent uit het materiaal verdampen. Deze 
veelal brandbare stoffen ontwijken voor een belangrijk deel ongewijzigd uit het 
materiaal. Ze kunnen dus geen ontledings-/pyrolysegassen worden genoemd.  

 
Indien men dezelfde proef herhaalt met houtschavelingen gedrenkt in een solvent dan zal 
het moment van ontsteken, het vormen van vlammen vroeger gebeuren. Kan u dit met 
de uitleg hierboven verklaren? 
 
3.De neutrale laag dient te niet te worden gezien als een dunne film maar als een smalle 
zone. Deze zone kan 30-50 cm dik zijn en hierdoor kan het gebied ideale menging en de 
daarop volgende ontsteking en vlamfront door een onderliggende rooklaag worden 
verduisterd.  
 
4.Flashover training zoals uitgevoerd in een houtgestookte container levert een 
warmteproductie van maximaal 1,5 MW; dit zijn slechts enkele houten platen in een 
anderzijds onbrandbare unit. Een kleine woonkamer met 1 zetel in brand levert al snel 5 
MW en staat vol met andere brandbare materialen die ook bijdragen tot de vorming van 
de brandbare pyrolyse gassen. De brandhaard zal zich dan ook bij flashover niet meer 
zoals in de oefencontainer op 1 plaats bevinden.  

 
Bijkomend zullen de wanden in woningen veel beter de warmte isoleren en terug 
reflecteren naar de brandbare materialen in de ruimte dan de wanden van een metalen 
container.Bij een volledige kamerbrand in een woning is een warmteproductie van 
gemiddeld 16 MW mogelijk. In een kantoorgebouw met een landschapskantoren levert 
een brand al gauw 50 MW, terwijl bij een KMO met diverse producten al gauw 100 MW 
bereikt wordt.  
 
Het gebruik van een tweede hogedruk aanvalslijn, liefst vanaf een andere autopomp voor 
het behalen van maximaal debiet op de ingezette hoge drukken en een versnelde afleg 
naar lage druk, bij alle objecten die enigszins wat omvang hebben, is in de realiteit zeker 
geen overbodige luxe. Een derde lijn buiten in back-up van de aanvalsteams voor de 
ploeg in stand-by maakt het geheel compleet. 
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