KONINKLIJKE ANTWERPSE PROVINCIALE BRANDWEERBOND
WERKGROEP ARBEIDSVEILIGHEID

VEROORZAAK GEEN ONNODIGE BESCHADIGINGEN TIJDENS EEN
INTERVENTIE EN RESPECTEER EMOTIES EN GOEDEREN.
Wanneer wij als brandweerdienst moeten tussenkomen, kan dit meestal niet zonder bijkomende schade te
veroorzaken. Bluswater dat wegstroomt, een deel van een muur die moet afgebroken worden, een vals plafond
wordt naar beneden gehaald, een wagen die moet opengeknipt worden…….. Deze acties zijn meestal
onvermijdelijk en absoluut noodzakelijk om erger te voorkomen, om de brand in te dijken en te blussen of om
een slachtoffer uit zijn hachelijke positie te bevrijden. De interventieleider ter plaatse zal dan ook zonder enige
aarzeling de nodige acties laten uitvoeren.
De eerste ogenblikken van een interventie is er meestal ook geen tijd en ruimte om kieskeurig te zijn, onze
eerste bekommernis zal steeds zijn om kost wat kost de situatie zo vlug mogelijk onder controle te krijgen.
Vanaf dat moment echter, is er gewoonlijk meer ademruimte en kunnen we als brandweermensen veel doen om
de schade te beperken. Vooral binnen in een woning mogen we de bewoners, die toch meestal al zwaar onder de
indruk zijn, geen extra leed berokkenen.
Enkele tips terzake:
- Het enthousiasme dat vele brandweerlieden zo kenmerkt kan misschien verkeerd overkomen bij de slachtoffers,
vermijd daarom luidruchtig gebabbel of gelach onder elkaar in het bijzijn van de getroffen personen. Voor de
brandweerlieden is het natuurlijk maar een interventie als een andere, maar voor de getroffenen is het eerder een
kleine ramp die hen hun hele leven zal bijblijven.
- Wanneer er speelgoed of goederen in de doorgang liggen, loop er dan niet zo maar over maar neem even de
moeite om ze aan de kant te leggen. Dit maakt ook voor ons een verschil, de doorgang wordt dan ineens ook
veel veiliger, minder struikelgevaar.
- Bluswater dat naar beneden komt gestroomd en door openingen in het plafond sijpelt is al erg genoeg. Indien
we de meubelen eronder een duwtje in de goede richting kunnen geven of vlug even kunnen afdekken met een
aangereikt zeil of stuk plastic dan blijven die tenminste gespaard.
- Wees in ieder geval voorzichtig met foto's en dergelijke. Het is logisch dat die voor de bewoner een sterk
emotionele waarde kunnen hebben. Ook al zijn die onherstelbaar beschadigd, tracht toch te vermijden dat je ze
zomaar op een hoop afval gooit terwijl de eigenaar er op staat te kijken.
- Brokstukken die naar beneden worden gegooid (pannen, dakdelen, panelen..) kunnen best onmiddellijk netjes
bij elkaar aan de kant worden gelegd. Zo zal ook de bereikbaarheid rond de woning voor ons optimaal blijven
en is de kans op struikelen, vallen, in nagels trappen of zich snijden aan scherpe randen ook weeral wat kleiner.
- Hete assen die door de schouw (schouwbrand), of van tussen de spouw of vals plafond of dergelijke
(woningbrand) worden gehaald en naar beneden gegooid, kunnen we best, indien de tijd het ons toelaat, ineens
in een metalen emmer of opvangbak scheppen. Zo voorkomen we niet alleen uitbreiding van de brand maar
maken we het voor onszelf een beetje overzichtelijker en beperken de schade voor de bewoner.
Het is uiteraard niet onze taak om de woning op te kuisen na de brand maar met een beetje goede wil en de
nodige aandacht kunnen we alleszins de juiste aanzet geven.
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