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 Samenvatting 

De verantwoording van het groepsrisico is een belangrijk onderdeel van de 

Nederlandse regelgeving inzake de externe veiligheid. Deze verantwoording moet 

worden ingevuld door het bevoegd gezag. Daarbij adviseert de veiligheidsregio het 

bevoegd gezag over de mogelijkheden van de rampenbestrijding en de 

zelfredzaamheid van personen. Uit onderzoek is gebleken dat de maatregelen die 

de veiligheidsregio adviseert om de zelfredzaamheid van personen te bevorderen 

vaak niet worden opgevolgd door het bevoegd gezag. Eén van de redenen daarvan 

is dat een instrument ontbreekt, waarmee de veiligheidswinst van deze 

zogenaamde ‘zelfredzaamheidsbevorderende maatregelen’ kan worden 

gekwantificeerd. 

 

Met als doel een instrument te ontwikkelen om voornoemd knelpunt op te lossen, is 

het Ministerie van Veiligheid en Justitie in 2010 in overleg met het toenmalige 

ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een 

gefaseerd traject gestart. Eind 2011 is fase 1 door TNO afgerond. Dit heeft een set 

van modellen opgeleverd waarmee voor verschillende externe-veiligheidsscenario’s 

de ernst van subletaal letsel kwantitatief kan worden bepaald. Het gaat hierbij om 

ongevalsscenario’s waarin sprake is van brand, een explosie of een toxische wolk. 

 

Voorliggend rapport betreft fase 2 van het traject, waarin – voortbordurend op de 

letselmodellen – beoogd is te komen tot rekenmodellen waarmee de verwachte 

veiligheidswinst van een zelfredzaamheidsbevorderende maatregel in een externe-

veiligheidsscenario kan worden bepaald. Deze winst wordt uitgedrukt in een 

reductie van de letselernst ten opzichte van hetzelfde scenario waarin deze 

maatregel niet is getroffen.  

De resultaten zijn gebaseerd op de beschikbare gegevens in de (internationale) 

wetenschappelijke literatuur. Er is geen experimenteel onderzoek verricht. 

 

Gegeven de mathematische vorm van de letselmodellen zoals ontwikkeld in fase 1, 

kan het positieve effect van elke zelfredzaamheidsbevorderende maatregel in deze 

letselmodellen functioneel worden gesimuleerd. De simulatie houdt in dat gerekend 

wordt met een kortere blootstellingstijd of een lagere intensiteit van een fysisch 

effect waaraan een persoon wordt blootgesteld (of een combinatie van beide) ten 

opzichte van de situatie waarbij de betreffende maatregel niet is getroffen. Het 

berekende verschil tussen deze twee situaties is dan de veiligheidswinst van de 

maatregel, uitgedrukt in een verschil in letselernst. 

Met dit inzicht kan de vraag ‘wat is de kwantitatieve veiligheidswinst van een 

bepaalde zelfredzaamheidsbevorderende maatregel in termen van letselreductie?’ 

dus ook worden geformuleerd als: ‘hoeveel korter wordt de blootstellingstijd en/of 

hoeveel lager wordt de intensiteit van een fysisch effect voor een individu wanneer 

de betreffende maatregel wordt getroffen?’ In voorliggend rapport is het antwoord 

op deze vraag gezocht voor de volgende zeven maatregelen: 

 

 Ontvluchtingsbegeleiding: bijvoorbeeld BHV; 

 Alarmeringsmaatregelen: bijvoorbeeld sirenes en risicocommunicatie 

vóóraf; 

 Beschermingsmaatregelen: 
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 - Ventilatiereductie, zoals centrale afsluiting van de ventilatie in 

gebouwen 

- Bescherming tegen warmtestraling, zoals een keerwand of 

hittebestendige gevels 

 Kwetsbare groepen binnen een gebouw zo ver mogelijk van de risicobron 

plaatsen; 

 Meerdere vluchtwegen; 

 Wijziging van de indeling van een gebouw; 

 Vermijden van gebouwfuncties met minder mobiele personen. 

 

Deze maatregelen zijn geselecteerd na een behoefte-consultatie van een groep 

ervaringsdeskundigen uit het veld. Hiertoe is gebruik gemaakt van een beproefde 

interactieve methode (Group Decision Room, kortweg GDR). 

 

De begeleidingscommissie van het project heeft de onderzoekers verzocht het 

effect van bedrijfshulpverlening (BHV) op de zelfredzaamheid uitdrukkelijk te 

beschouwen. Op grond van literatuuronderzoek wordt een ontruimingsmodel 

voorgesteld waarin de meest ter zake doende variabelen zijn opgenomen om het 

effect van BHV op de verkorting van de voorbereidings- en ontruimingstijd bij 

externe-veiligheidsscenario’s te kunnen berekenen. Omdat de effectiviteit van BHV 

multivariabel is en sterk situatie-afhankelijk, is het echter onvermijdelijk dat de 

gebruiker van het voorgestelde ontruimingsmodel zelf een inschatting dient te 

maken van de waarde van bepaalde variabelen. Daar waar de literatuurgegevens 

het toestaan, zijn wel indicatieve kwantitatieve waarden gegeven. 

 

De maatregel ‘Beschermingsmaatregelen’ is feitelijk een groep van maatregelen 

van technische of bouwkundige aard, welke primair zijn gericht op het afschermen 

van een individu voor een fysisch effect. Op grond van literatuurstudie worden voor 

twee concrete maatregelen modellen aangereikt waarmee veiligheidswinst in 

termen van een reductie in letselernst kan worden berekend: 

 

 Ventilatiereductie om personen in een gebouw beter te beschermen tegen 

het binnendringen van een toxische wolk; 

 Hittebestendige gevels om personen in een gebouw beter te beschermen 

tegen warmtestraling. 

 

Conclusies 

Met de afronding van onderhavig onderzoek is  de onduidelijkheid over 

veiligheidswinst niet helemaal weggenomen. Wel biedt het onderzoek kennis om –

meer verantwoord dan voorheen – inschattingen te maken van de veiligheidswinst 

van maatregelen. Hierbij blijft de rol voor de adviseur groot: deze moet verstandige 

aannames doen, inschattingen maken, variabelen invoeren etc.  

 

In dit project is gebruik gemaakt van ‘best available knowledge’ of gangbare 

aannames in de vorm van kwantitatieve indicaties afkomstig uit (wetenschappelijke) 

literatuur en expert opinions. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat deze kennis 

of aannames buiten discussie staan. 

 

De effectiviteit van specifieke maatregelen heeft niet een vaste waarde net zoals 

dat de beste zelfredzame strategie niet in iedere situatie hetzelfde is. Het hangt af 

van de aard, duur en intensiteit van relevante scenario’s die door een risicobron 

kunnen optreden.  
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 Wellicht dat op langere termijn voor een aantal maatregelen alsnog ‘standaard 

effecten’ of vuistregels zijn af te leiden door het veelvuldig toepassen van de 

modellen uit onderhavig onderzoek of door nieuwe inzichten uit experimenten, 

praktijkgegevens of literatuur.  

 

Zelfredzaamheidsbevorderende maatregelen, die primair zijn gericht op een 

gedragsverandering bij mensen (zoals een BHV-organisatie of risicocommunicatie 

vóóraf), zijn relatief lastig te kwantificeren ten opzichte van technische maatregelen. 

Dit komt mede doordat het gedrag van mensen bij dreigend gevaar zeer divers is 

en ook sterk afhankelijk van de context waarbinnen het gevaar zich afspeelt.  

 

Risicocommunicatie vóóraf kan verdisconteerd worden aan de hand van een 

aangepaste pre-movementtijd en de gekozen zelfredzame strategie. Dit kan 

gekwantificeerd worden door het uitzetten van enquêtes met kennisvragen (voor en 

na afloop van risicocommunicatie) en aan de hand van aanvullend experimenteel 

onderzoek. Er is vrijwel geen gevalideerd experimenteel onderzoek naar het effect 

van BHV op de ontruimingstijd. Wel zijn er verschillende literatuurgegevens over 

het effect van BHV op de pre-movementtijd, hoewel ook hier de hoeveelheid 

gegevens in de literatuur onverwacht klein is voor een maatregel die frequent wordt 

genomen. Er zijn enkele richtinggevende (kwantitatieve) indicaties gegeven voor de 

tijdwinst die kan worden bereikt door bepaalde manieren van detecteren of 

alarmeren.  

 

Maatregelen die primair zijn gericht op het afschermen van mensen (zoals 

ventilatiereductie of bouwkundige voorzieningen) lenen zich beter voor het 

kwantificeren van de veiligheidswinst. Hun werking is namelijk minder afhankelijk 

van het (complexe) gedrag van mensen. 

 

Aanbevolen wordt nader experimenteel onderzoek te doen naar het meetbare 

effect van maatregelen die beogen het zelfredzame gedrag van mensen te 

bevorderen, i.c. het voorhanden hebben van een BHV-organisatie en 

risicocommunicatie vóóraf. Deze maatregelen worden frequent geadviseerd door 

de veiligheidsregio’s aan het bevoegd gezag, maar in de wetenschappelijke 

literatuur zijn nauwelijks ‘harde’ gegevens beschikbaar over de effectiviteit

 


