
Verzorgers zien kans op overleving bij ontruiming somber in 
Brandweer: zorgcentra, ziekenhuizen, scholen en kinderopvang oefenen te weinig 
 
Onderzoek van de Brandwonden Stichting toont aan dat verzorgers vrezen dat bij brand 
niet iedereen veilig het gebouw kan ontvluchten. Simpelweg omdat de praktische kennis 
over ‘hoe te handelen’ ontbreekt. Stichting Nationale Brandpreventieweek organiseert met 
de brandweer van 1 tot 20 oktober de landelijke campagne: 
www.ontruimenmoetjeoefenen.nl. Met deze campagne hoopt de brandweer werknemers te 
stimuleren om een ontruiming te oefenen en de risico’s bij brand zo veel mogelijk te 
beperken. 
 

Uit recent onderzoek blijkt dat ziekenhuizen (42%) en zorgcentra/verpleeghuizen (34%) vaak geen 
ontruimingsoefening doen. Ook binnen de kinderopvang en basisscholen moet er meer aandacht 
komen voor ontruimen. Cijfers tonen aan dat 15 tot 20 % van deze groep nog niet oefent. Juist voor 
de brandveiligheid is het van cruciaal belang dat vaardigheden, die leiden tot veilig ontruimen, 
geoefend worden. De medewerkers van deze organisaties, die gemiddeld meer dan 16 personen onder 
hun hoede hebben, geven aan dat ze het wel zeer belangrijk vinden dat er geoefend wordt. 
 
 ‘Patiënten, cliënten, leerlingen, kleuters en peuters zijn afhankelijk van mensen die in staat zijn om 
adequaat te handelen als er brand uitbreekt. Daarom is het alarmerend, dat er te weinig 
ontruimingsoefeningen worden gehouden.’, aldus René Hagen, voorzitter van de Stichting Nationale 
Brandpreventieweek en Lector Brandpreventie.‘ Met deze campagne proberen we elke werknemer te 
wijzen op hun verantwoordelijkheden om niet-zelfredzamen te helpen vluchten’, zegt René Hagen. 
 
Landelijke oproep tot ontruimingsoefening 
De brandweer roept bedrijven en instellingen op om hun ontruiming te oefenen. Tussen 1 en 20 
oktober staan er elke dag, in heel het land, meerdere ontruimingsoefeningen op het programma. De 
organisaties ontvangen praktische informatie en kunnen zich opgeven voor de ‘Ontruim en Win’-actie. 
Dit kan via www.ontruimenmoetjeoefenen.nl, waar ze ook alles vinden over ontruimingsoefeningen, 
van een voorbeeld ontruimingsplan, praktische tips voor een ontruimingsactie tot een 
evaluatieformulier. 
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N=1429 n= 419 n=421 n=419 n=170

n=

Totaal 100% 100% 100% 100%

ondersteunend/facilitair 37% 25% 15% 9%

directe zorg voor patiënt, cliënt of kind 51% 63% 73% 70%

directie/management 5% 6% 11% 2%

anders, namelijk... 7% 6% 1% 18%

Totaal 100% 100% 100% 100%

ja 89% 87% 95% 93%

nee 1% 2% 2% 3%

weet ik niet 10% 12% 3% 4%

Totaal 100% 100% 100% 100%

ja 92% 87% 95% 88%

nee 4% 6% 4% 9%

weet ik niet 4% 7% 1% 2%

Totaal 100% 100% 100% 100%

ja 43% 50% 82% 77%

nee 42% 34% 15% 18%

niet dat ik weet 15% 16% 3% 5%

Totaal 100% 100% 100% 100%

vantevoren was bekendgemaakt op welke 

dag en tijd de ontruiming zou plaatsvinden 53% 43% 29% 23%

vantevoren was bekendgemaakt in welke 

week of op welke dag de ontruiming zou 

plaatsvinden 8% 9% 20% 17%

vantevoren was bekendgemaakt dat er een 

ontruiming zou plaatsvinden, maar niet 

wanneer 19% 21% 30% 28%
vantevoren was het personeel niet 

ingelicht 17% 23% 22% 32%

weet ik niet 2% 5% 0%

KinderopvangBasisschool

Basisschool

Basisschool Kinderopvang

KinderopvangBasisschool

Kinderopvang

Zorgcentrum

Hoe is deze ontruimingsoefening 

aangekondigd?
Ziekenhuis Zorgcentrum

Is er het afgelopen jaar een 

ontruimingsoefening gedaan op uw werk?
Ziekenhuis Zorgcentrum

Heeft uw organisatie een 

ontruimingsplan?

Hangt bij u op het werk ergens een 

plattegrond aan de muur waarop getekend 

staat hoe u moet vluchten bij brand?

Ziekenhuis

Ziekenhuis Zorgcentrum

Zorgcentrum Basisschool Kinderopvang
Wat is uw functie binnen de organisatie?

Ziekenhuis



 
 

 
 

Totaal 100% 100% 100% 100%

het hele pand is ontruimd 13% 27% 96% 78%

er is een afdeling/verdieping ontruimd 59% 37% 1% 8%

er is 1 kamer/lokaal ontruimd 5% 6% 0% 4%

de BHV-ers hebben het pand doorgelopen om de ontruiming door11% 15% 0% 3%

alleen het personeel is ontruimd, de cliënten/patiënten/kind7% 11% 0% 4%

anders, namelijk... 5% 2% 2% 4%

weet ik niet 1% 2% 0%

Totaal 100% 100% 100% 100%

zeer ONbelangrijk 1% 2% 2% 2%

ONbelangrijk 1% 0% 0% 1%

neutraal 13% 8% 1% 2%

belangrijk 42% 34% 22% 24%

zeer belangrijk 43% 55% 75% 70%

weet niet/geen mening 0% 0% 0% 1%

Totaal 100% 100% 100% 100%

ja 69% 64% 93% 94%

nee 31% 36% 7% 6%

Totaal 100% 100% 100% 100%

0 (alleen voor mezelf) 27% 14% 5% 3%

1 - 5 11% 12% 4% 8%

6 - 10 5% 14% 5% 24%

11 - 15 8% 11% 7% 24%

16 of meer 26% 29% 77% 36%

weet ik niet 23% 19% 3% 5%

Kinderopvang

Kinderopvang

Basisschool

Basisschool Kinderopvang

Kinderopvang

Hoe is de ontruimingsoefening 

uitgevoerd?

Ziekenhuis
Denkt u, wanneer er nu een grote brand in 

uw organisatie uitbreekt, dat iedereen 

veilig het pand kan verlaten?

Voor hoeveel personen bent u 

verantwoordelijk tijdens een ontruiming 

binnen uw organisatie?

Ziekenhuis

In welke mate vindt u het belangrijk dat er 

op uw werk een ontruimingsoefening 

wordt gedaan?

Zorgcentrum

Zorgcentrum

Zorgcentrum

Zorgcentrum

Basisschool

Basisschool

Ziekenhuis

Ziekenhuis


