
Offensieve Binnenaanval 
Ergens eind jaren negentig liep ik stage bij diverse korpsen in de UK. De gelijkenis met de 
Nederlandse brandweer vond ik treffend. Dezelfde betrokkenheid van de mensen, dezelfde focus op 
redding en brandbestrijding. En dezelfde problemen met dodelijke ongevallen tijdens 
brandweeroptreden. In Nederland verschenen toen enkele onderzoeksrapporten, zoals de ‘Risico’s 
van het vak’ (van BZK) en ‘Veiligheidsrisico’s bij repressief brandweeroptreden’ (van het Nibra). In 
mijn ogen nog steeds relevante (en verplichte) vakliteratuur die helaas niet meer verkrijgbaar is. 
Eigenlijk zouden dergelijke uitgaven via internet structureel te raadplegen moeten zijn. Dus NVBR en 
Infopunt Veiligheid, schudt eens aan wat takken en plaats zulke studies alsnog op de website. 
 
In Engeland was men inmiddels gestart met de Dynamic Risk Assessment (DRA) om het 
risicobewustzijn tijdens brandbestrijding te vergroten. Net als hier was men er daar achter gekomen 
dat dodelijke ongevallen zich voornamelijk voordeden tijdens inzetten, waarbij je je achteraf afvroeg 
waarom men überhaupt naar binnen was gegaan. Volgens de Engelsen zou een systeem van 
continue risicoanalyse tijdens brandbestrijding dit probleem moeten voorkomen. Daartoe heeft men 
flowcharts ontwikkeld (Google eens op dynamic risk assessment, de eerste hit, een ppt, is bijzonder 
interessant) en een aantal uitgangspunten die de DRA ondersteunen: 
 
“We may risk our lives a lot, in a highly calculated manner, to protect saveable lives.  
We may risk our lives a little, in a highly controlled manner, to protect saveable property.  
We will not risk our lives at all for lives or property that are already lost.”  
 
Een ieder met enig rationeel denkvermogen zal deze uitgangspunten onderschrijven. Toch is het niet 
de ultieme oplossing van het probleem. De Nederlandse onderzoeken hadden namelijk aangetoond 
dat veel inschattingsfouten niet zozeer rationeel tot stand kwamen (dus bewust), maar dat veeleer 
irrationele besluitvormingsprocessen (dus onbewust) de oorzaak waren van te risicovolle inzetten. In 
andere woorden: de landbouwers hadden een analytisch kader bedacht waar de jagers in het veld 
geen gebruik van maken. Oftewel, er is nog een vertaling noodzakelijk van het gewenste gedrag in 
theorie naar acties in de praktijk. Er moet een nieuwe normaliteit gecreëerd worden, waarin nieuwe 
methodes volledig in de dagelijkse systemen zijn geïntegreerd. 
 
Dit kwartje is langzaam gaan vallen na het dodelijk ongeval in De Punt. Toen is voor het eerst een 
analytisch kader gepresenteerd dat een onderscheid maakte over twee dimensies met uiteindelijk 
vier standaard inzetsystemen. Offensieve en defensieve binnenaanval enerzijds, en de offensieve en 
defensieve buitenaanval anderzijds. Maar daarmee zijn we er nog niet. Het formuleren van vier 
standaards is één ding, het vertalen naar een bruikbare inzetsystematiek en les- en leerstof, alsmede 
oefenprogramma’s, is nog heel wat anders. Inmiddels ben ik er van overtuigd dat een grondige 
landbouwersanalyse de start moet zijn van de verandering. Als dat eenmaal is afgerond en 
vastgelegd, kan de vertaling volgen naar bijscholing en oefening van de jagers.  
 
Wat zou er in een analyse van de offensieve binnenaanval allemaal aan de orde moeten komen? Een 
paar overwegingen mijnerzijds. In de eerste plaats moet de definitie van binnenaanval worden 
verscherpt. Gaan we naar binnen om te redden of om brand te blussen? Laten we er van uitgaan dat 
we naar binnen gaan om te redden, conform het eerste uitgangspunt van de DRA. Daaruit volgt dat 
het slachtoffer zich op een plaats bevindt waar geen andere hulpverleners, zoals BHV-ers, aanwezig 
zijn. In die zin zou een offensieve binnenredding zich dus moeten beperken tot woningen. In vrijwel 
alle andere verblijfsruimtes is er sprake van een vorm van (bedrijfsmatige) exploitatie op grond 
waarvan je een BHV zou mogen verwachten en de brandweer dus geen redding meer hoeft te 
verrichten. In dergelijke situaties gelden de andere twee uitgangspunten van de DRA. 
 
Als het doel van de inzet een redding is in een woning, dan is het middel een binnenverkenning. De 
kwaliteit van de binnenverkenning wordt bepaald door de snelheid. Dan is de vraag: hoe snel 



verkennen we eigenlijk? Hoe veel m2 per minuut kan een ploeg verkennen? Helaas is zo’n kengetal 
op dit moment niet voor handen. Dat zou een mooi onderzoek zijn voor de Lector Brandweerkunde. 
Op basis van wat observaties tijdens oefeningen kom ik uit op zo’n 10 m2 per minuut in risicovolle 
omstandigheden. Als je dan voor een woning zo’n 100 tot 120 m2 als standaard neemt, dan moet je 
concluderen dat voor een redding eigenlijk twee standaard spuiten noodzakelijk zijn. Immers kun je 
met 20 minuten ademlucht slechts 10 minuten uittrekken voor de heenweg, rekening houdend met 
een verhoogd luchtgebruik op de terugweg door het sjouwen van het slachtoffer. 
 
Wat betekent dit voor het aflegsysteem? Als je uitgaat van een standaardinzet waarbij de 
aanvalsploeg en de waterploeg allebei een straal meenemen, kun je vaststellen dat die 10m2 
verkenning niet gehaald gaat worden. In die zin is redding dus een standaardafwijking: de 
aanvalsploeg gaat zonder straal naar binnen, gedekt door de waterploeg in de 
terugtochtwaarborging met een HD. Mocht de snelheid dan nog steeds de beperkende factor zijn 
voor redding, dan is er nog de ‘kamikaze-inzet’: de aanvalsploeg gaat nog steeds naar binnen, maar 
de terugtochtwaarborging geschiedt door nummer vier, waarbij de bevelvoerder met nummer drie 
de tweede verkenningsploeg wordt. Eén en ander is natuurlijk situationeel afhankelijk, zoals de 
brandsnelheid, complexiteit van het pand, opkomsttijd van de tweede spuit en zo verder. Maar het is 
allemaal conform het eerste uitgangspunt van de DRA. 
 
Dan tot slot nog wat opmerkingen over innovaties. Hoe zou de binnenredding verbeterd kunnen 
worden? In essentie betreft het dan het verhogen van de verkenningsnelheid. Zichtverbetering, 
lichtere materialen, lichtere PSU met langere werktijd. Apparatuur ter bescherming van de eigen 
veiligheid, zodat je geen stralen meer hoeft te slepen. Tilhulpen om slachtoffers snel naar buiten te 
krijgen. Alternatieven voor water om uitbreiding te voorkomen. En niet te vergeten, 
woningsprinklers natuurlijk. Als het huis zichzelf blust, hoeven wij geen onverantwoorde risico’s te 
nemen. 


