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brandveiligheid in zorggebouwen: specifieke context
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kwetsbare doelgroep
- vaak niet-zelfredzame bewoners/gebruikers

- zowel residentieel als niet residentieel (wakend/slapend)

- extra kwetsbaar voor blootstelling aan rook

eigenheid zorginfrastructuur
- zowel ‘bestaand’ als ‘nieuw’ patrimonium

> ifv ouderdom verschillende settings voor normenkader van toepassing

- functiecombinatie privé/publiek én combinatie  wonen/zorg

> hoe te verzoenen met gewenst veiligheidsniveau?

- breed spectrum:  van  grootschalig WZC tem CADO in gezinswoning

personeel en verantwoordelijken staan in voor veiligheid aanwezigen

- aandacht voor vorming en training brandveiligheid

- kader voor onderhoud en beheer infrastructuur

- regelgeving brandveiligheid  = onderdeel van erkenningsvoorwaarden



specifieke regelgeving brandveiligheid
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federaal generiek kader:
KB basisnormen 
brandveiligheid
CODEX/ARAB 

specifiek:
BVR OV

specifiek:
BVR KO

specifiek:
BVR 

LOGIES

specifiek kader voor zorggebouwen is Vlaamse bevoegdheid
- normen afgestemd op doelgroep
- ‘bestaande’ én ‘nieuwe’ gebouwen
- onderhoud en beheer
- procedure attestering
- procedure afwijking

technische commissie brandveiligheid WVG (TCB)
- beleidsadvies normen
- beleidsadvies procedure
- technisch advies dossiers afwijking



aanleiding VIPA-onderzoeken brandveiligheid
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• evolutie gebouwtypologie woonzorgsetting
• clusters kamers & leefruimten: 

> mix privé- & gemeenschappelijk
> overlap leefruimte/evacuatieweg

• verpleegeenheid > leefgroep open plan
• toegenomen belang ventilatievoorzieningen 

• grens toepassing begrip ‘gemeenschappelijke zithoeken’ BVR 09/12/2011
• functionele invulling (link erkenningsnormen)
• oppervlakte-aandeel leefgroep
• situering binnen deelcompartiment 

• beoordeling dossiers afwijking ‘open leefruimte’
½ dossiers voor afwijking: open leefruimte
kader beoordeling? houvast? gewenst veiligheidsniveau?



wat voorafging
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2011:  BVR brandveiligheid in ouderenvoorzieningen
horizontale evacuatie / algemene automatische branddetectie /vrijloopdeursluiters kamers / gemeenschappelijke zithoeken 

2015-2016: VIPA I  onderzoek brandveiligheid in ouderenvoorzieningen
brandveiligheid in nieuwe zorgconcepten voor ouderenzorg
definitie gewenst veiligheidsniveau
brandproefprogramma + CFD simulaties
belang rookbeheersing 
kader inzet  automatische blusinstallatie en inzet rookwerende deuren bij open leefruimte

2018: verbreding scope naar zorgvoorzieningen  
PIOproject (EWI & VIPA)
voortraject  met behoefteanalyse:

nood aan verdere kennisontwikkeling over rookbeheersing in zorgvoorzieningen
behoefte aan ondersteuning bij training van personeel voor operationele processen (o.a. evacuatie)

2020-2021: VR-tool evacuatie-training
Project opgenomen door Zorgnet-Icuro met steun van VLAIO en ontwikkeld door OneBonsai



VIPA II en VIPA III
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2020-2021:  verdere kennisontwikkeling rookbeheersing

VIPA II
Innovatieve toepassing van rookbeheersing in woonzorggebouwen: brandproefprogramma en analyse

1. Opdrachtgever: VIPA en EWI (PIO)
2. Opdrachtnemer: Warringtonfire nv Gent i.s.m. projectgroep bestaande uit Etex Building Performance, Keller, Kingspan Light & Air, Rf-Technologies, BFSN, EFSN en 

VSI
3. Looptijd studieopdracht: 08/2020 - 09/2021

Lezing Pieter Poppe

VIPA III
Analyse van experimenten en numerieke simulaties van brandproeven voor de ontwikkeling van een beoordelingskader 

voor brandveiligheid in zorggebouwen
1. Opdrachtgever: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin i.s.m. het VIPA
2. Opdrachtnemer: Bart Merci, Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen, Universiteit Gent

3. Looptijd studieopdracht: 11/2020 - 10/2021

Lezing Bart Merci



inzet beoordelingskader

TCB advisering van actuele aanvragen voor afwijking
afgeleide voorwaardenset afgestemd op case
zowel voor dossiers nieuwbouw als bestaande infrastructuur
verankeren inzet evacuatiestrategie

ontwerpproces zorginfrastructuur 
referentie voor toepassing alternatieve brandveiligheidsmaatregelen

motivatie van de keuze
onderbouwen afwijkingsdossier naar opdrachtgever, brandweer, overheid

per optie: duiding bij de hieraan te koppelen gevolgen voor het planconcept (deuren?, ventilatie?)
impact bouwkost van de verschillende facetten kan begroot worden
beslissingsproces kan sneller doorlopen worden

ondersteuning innovatieve toepassingen
inzet residentiële sprinklerinstallatie
inzet residentieel ontrokingssysteem ( fireforum: Regels van goed vakmanschap 2022)



inzet beoordelingskader

korte termijn aanpassing BVR brandveiligheid ouderenvoorzieningen:

bijlage 1: kader voor deelcompartimenten (DC) met uitsluitend dagbezetting (ook in WZC):
geen brandwerende scheiding tussen evacuatieweg en open leefruimte

scheiding DC dagbezetting /DC nachtbezetting : EI30 en verbindingsdeur EI130 bbzs

voorwaarden voor aangrenzende DC nachtbezetting: 
• uitgang onafhankelijk van DC dagbezetting beschikbaar
• kamerdeuren altijd bbzs (vrijloopdeursluiters)

voorwaarden invulling  DC met dagbezetting ifv risicobeperking: zitmeubilair, keukeninfrastructuur

aangepaste evacuatiestrategie: in aangrenzende DC nachtbezetting moet aangepaste strategie mogelijk zijn

maximaal verzoenbaar met normenkader KB 07/07//1994 basisnormen  brandveiligheid 
Link met compartimenten met uitsluitend dagbezetting in lage gebouwen (bijlage 2/1 KB BN)
Link met compartimenten met uitsluitend dagbezetting (uitgezonderd evacuatieniveau) in middelhoge 
gebouwen (bijlage 3/1 KB BN)



inzet beoordelingskader

korte termijn aanpassing BVR brandveiligheid ouderenvoorzieningen:

bijlage 1: verankeren keuzes evacuatiestrategie (directe horizontale evacuatie of defend in place)

integratie begrip ‘evacuatiestrategie’ in de regelgeving
keuzes evacuatiestrategie op te nemen als element bij vorming en evacuatieoefening
keuzes evacuatiestrategie integreren in noodplan en evacuatie- en interventieplan

(BVR: aanpassing procedure attestering 2022) 



traject brandveiligheid WVG

BVR: uitbreiding regelgeving brandveiligheid voor sectoren VAPH en JW (Opgroeien)

regelgevend kader : 3 opties (ifv doelgroep)
optie 1 : beperkt regelgevend kader  in combinatie met zelfevaluatie 

• ontwikkeling tool zelfevaluatie brandveiligheid lopende

optie 2 : uitgewerkt normenkader  én attesteringsprocedure

optie 3 : normenkader+ vooraf te valideren maatregelenpakket én attesteringsprocedure
• zeer specifieke situaties (bv gesloten instellingen)

bij optie 2: normen voor ‘nieuwe’ voorzieningen: 2022
aanvullend op normen KB basisnormen brandveiligheid
basis voor specifieke normen: NBN S21 204-2 (nieuwe schoolgebouwen) én BVR ouderenvoorzieningen én normen 
KO
thema ‘open  leefruimte’ komt ook hier aan bod (leefgroepen)= link beoordelingskader brandveiligheid
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