
© CFBT-BE 1/10  The Non-negotiables 
Versie 27/08/2017  Karel Lambert – 2017 – 1.1 

The Non-negotiables 

1 Inleiding 

In januari 2017 ging voor de 10de keer de International Fire Instructor’s Workshop door. 

Ditmaal kwam de groep samen in Hong Kong om nieuwe ideeën uit te wisselen. Eén van 

de presentaties ging dieper in op het model strategie – tactiek – techniek uit het vorige 

artikel. De Australiër John McDonough had het over de verschillende technische keuzes die 

gemaakt worden. Hij hield een pleidooi voor moderne brandbestrijding waarbij voldoende 

ruimte is om outside of the box te denken maar hij gaf ook aan dat er een aantal zaken 

zijn die hij bij elke binnenaanval wil zien terugkeren. Dit noemt hij de non-negiotables, 

letterlijk de zaken waarover niet kan onderhandeld worden. 

2 Binnenbrandbestrijding 

In de afgelopen 15 jaar zijn de ideeën over binnenbrandbestrijding radicaal geëvolueerd. 

De mensen die in deze periode zin ingestroomd bij de brandweer hebben veel van deze 

zaken geleerd op de schoolbanken. Dit is echter niet het geval voor de mensen met een 

langere staat van dienst. Voor hen is er erg veel veranderd en deze evolutie blijft 

voortduren.  

 

Naast brandbestrijding moeten brandweerlui de evoluties bijhouden op vlak van technische 

hulpverlening, incidenten met gevaarlijke stoffen, beveiliging van incidenten op de 

openbare weg, … Het is begrijpelijk dat sommigen door de bomen het bos niet meer zien. 

Het is de taak van brandweerscholen en lesgevers om zaken voldoende helder uit te leggen 

opdat de belangrijke zaken zeker blijven hangen. De scholen moeten daar voldoende 

ambitieus in durven zijn. Zij moeten de nieuwe inzichten uitdragen ook al weten ze dat de 

implementatie wel nog even op zich kan laten wachten.  

 

Sommige nieuwe evoluties bieden kleine voordelen en maken de zaken gemakkelijker. 

Andere evoluties zijn echte cruciale verbeteringen. Deze laatste categorie maakt 

brandbestrijding veiliger en efficiënter. Branden in gebouwen met kleine ruimtes zoals 

woningen, appartementen, hotels, rusthuizen, kleinere kantoren, … komen vrij vaak voor. 

Bij dergelijke branden bestaat er een recept dat meestal kan gevolgd worden. Dit is niet 

het geval voor gebouwen zoals sporthallen, cinemacomplexen, industriële gebouwen, … 

Daar zal out of the box moeten gedacht en gewerkt worden. 

 

In standaardsituaties zijn er dus een aantal zaken die niet optioneel zijn. Bij een 

binnenaanval in een woning, kantoor, … zou de aanvalsploeg de volgende zaken altijd 

moeten doen: 

1. Blijf laag 

2. Controleer de stroming 

3. Koel de rookgassen 

4. Gooi zo snel mogelijk water op het vuur  

5. Gebruik de warmtebeeldcamera  
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3 The non-negotiables 

3.1 Blijf laag 

In het verleden werd brandweerlui aangeleerd om rechtopstaand een brandend gebouw 

binnen te gaan. Tijdens de lessen persoonlijke bescherming werd immers rechtopstaand 

gevorderd. Dergelijke vorderingstechnieken worden in het buitenland glimlachend de 

ademlucht salsa of firefighting kung fu genoemd. Rechtopstaand vorderen in een ruimte 

waar rook aanwezig is, heeft immers een heleboel nadelen. Het is beter om laag te blijven. 

Laag blijven wordt dan gedefinieerd als continu minstens met één knie contact houden met 

de grond.  

 

Figuur 1 Verschillende argumenten om laag bij de grond te blijven bij een binneninzet. (Figuur: 
John McDonough) 

De overgang van rechtopstaand vorderen naar vorderen dicht bij de grond kwam in België 

voor eerst op de voorgrond bij de eerste opleidingen omtrent binnenbrandbestrijding. Er 

werd terecht aangehaald dat de temperatuur in de rooklaag veel hoger is dan eronder. Een 

aanvalsploeg moet dus laag blijven om zo weinig mogelijk energie te absorberen, om zo 

weinig mogelijk op te warmen. Sommige collega’s halen aan dat het dikwijls nog niet warm 

is als ze binnenkomen en dat ze dus perfect kunnen rechtstaan in de rook. Ze negeren dan 

echter het feit dat het op een bepaald moment warm kan worden. Op dat moment zullen 

ze op de knieën gedwongen worden door de hitte. Als dat gebeurt, moeten ze zichzelf 

eigenlijk de vraag stellen of ze nog doorgaan met hun binnenaanval. Hun kledij zal dan al 

veel meer warmte geabsorbeerd hebben dan de ploeg die dicht tegen de grond gebleven 

is. 

 

Een tweede reden om laag bij de grond te blijven tijdens de binnenaanval betreft de 

zichtbaarheid. De temperatuur is lager onder de rooklaag dan erin. De zichtbaarheid is ook 

beter onder de rooklaag. Zelfs als de volledige ruimte gevuld is met rook, is er onderaan 

dikwijls een (iets) betere zichtbaarheid. De rook is er soms minder dik waardoor een lamp 

dicht bij de grond een beter effect heeft. Doordat de rook er minder dicht is, zullen de 

vlammen ook sneller opgemerkt worden dan hogerop in de rooklaag. Als laatste is het ook 

zo dat de verbeterde zichtbaarheid dicht bij de grond een beetje inzicht verstrekt in de 

indeling van de ruimte. Waar staan de meubelen? Langs waar kan de ploeg het snelst 

vorderen? Dit inzicht is er veel minder als men rechtstaat.  
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Slachtoffers liggen meestal op de grond of dicht erbij (bv. Op een bed of op een zetel). 

Zelden zullen slachtoffers aangetroffen worden op anderhalve meter hoogte. Een 

rechtopstaande ploeg zit met de ogen en de handen simpelweg op de verkeerde hoogte 

om slachtoffers te zoeken. Dicht bij de grond zal dit veel efficiënter gaan. Het is 

gemakkelijk om te voelen in een bed of in een zetel. Een brandweerploeg die laag zit, heeft 

hiervoor de correcte hoogte. Het is ook gemakkelijk om onder voorwerpen (zoals bv een 

tafel te voelen). Rechtstaand is dat allemaal iets minder makkelijk. De kans wordt kleiner 

dat een ploeg rakelings langs een slachtoffer passeert zonder het opgemerkt te hebben. 

Natuurlijk is het belangrijk dat een goede zoektechniek gebruikt wordt. Door wijde cirkels 

te maken met de benen is het mogelijk om snel een behoorlijke oppervlakte uit te kammen 

op zoek naar slachtoffers. 

 

Bij het gebruik van een warmtebeeldcamera is er een blinde zone. Hetgeen zich dicht bij 

de grond bevindt, onmiddellijk voor de brandweerman, is niet zichtbaar op het scherm. 

Hoe hoger de camera gehouden wordt, hoe groter deze zone wordt. Ook hier is er dus een 

voordeel aan het laag bij de grond blijven. 

 

Tijdens het rechtopstaand vorderen was er sprake van een steunbeen en een tastbeen. 

Het tastbeen diende de vloer af te tasten vooraleer het gewicht te verplaatsen. Dit om te 

vermijden dat een brandweermens doorheen een gat in de vloer viel. Ook dit zal beter 

gaan als men dicht tegen de grond zit. Door laag te blijven, ligt het zwaartepunt van het 

lichaam lager. De afstand tot de vloer is veel kleiner dan bij iemand die rechtstaat. Hierdoor 

neemt de kans af dat een brandweermens met zijn voet in een gat trapt, zijn evenwicht 

verliest en voorover valt in het gat of in een trap. In België komt het nu niet veel voor dat 

brandweerlui doorheen een gat in de vloer vallen of dat de vloer het begeeft. De evolutie 

naar lichtgewicht houten constructies (zie vorig artikel) zouden er echter kunnen toe leiden 

dat dit risico toeneemt. 

 

Rechtstaand zijn er slechts twee contactpunten met de grond: de twee voeten. Een 

brandweermens die dicht bij de grond zit, heeft meestal minstens één voet en een volledig 

onderbeen als contactoppervlak met de grond. Dit laatste is veel stabieler. Als er moet 

gevorderd worden en gewerkt worden met een straalpijp, dan heeft men te maken met 

allerlei reactiekrachten. Het is niet zo eenvoudig om die rechtstaand te beheersen in een 

omgeving waar de zichtbaarheid nul bedraagt. Dicht bij de grond lukt dat beter. Indien een 

brandweermens zijn evenwicht verliest, dan zijn de gevolgen minder erg dicht bij de grond 

dan rechtstaand. In het eerste geval, zal de brandweermens omrollen of kan hij zichzelf 

rechthouden door gewoon een hand te strekken. In het tweede geval zal hij echt een val 

maken. In een met rook gevulde omgeving is dit geen prettig vooruitzicht. 
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3.2 Controleer de stroming 

In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gegaan naar het controleren van de 

stromingen bij brand. In Noord-Amerika is dit belangrijker dan bij ons. Daar hebben ze 

namelijk de gewoonte om standaard ramen te breken voor horizontale ventilatie. Bij een 

brandstof gecontroleerde brand zorgt dat voor de afvoer van rookgassen terwijl de brand 

niet groeit. Vroeger waren heel wat branden brandstof gecontroleerd bij aankomst van de 

brandweer. Branden evolueerden immers veel minder snel. Tegenwoordig ontwikkelen 

branden zich enorm snel. Indien er ventilatie genoeg is bij een woningbrand, treedt 

flashover op binnen de twee à vier minuten. Dikwijls is er echter geen lucht genoeg. Als 

de woning afgesloten is, zal de brand ventilatie gecontroleerd worden vóór flashover. We 

spreken dan van een onder geventileerd brandverloop. Als er dan ramen worden ingegooid, 

dan zal het brandvermogen snel stijgen en zal er (ventilatie geïnduceerde) flashover 

optreden.  

 

 

Figuur 2 Verschillende redenen waarom het stromingspad onder controle moet gehouden worden 
door de brandweer. (Figuur: John McDonough) 

In Europa worden zelden ramen gebroken maar het besef is doorgedrongen dat het openen 

van een deur hetzelfde effect heeft. Ook een deur is een opening waarlangs lucht kan 

binnentreden. Het is bij moderne brandbestrijding belangrijk dat de stroming onder 

controle gehouden wordt. Dit kan door iemand achter te laten bij de deur. Deze zal de deur 

dan zo dicht mogelijk houden. Hij zal daar ook zorgen dat er voldoende slang mee naar 

binnen komt en dat de deur geen wrijvingspunt wordt. Als de deur de enige opening is, zal 

hij of zij daardoor de intensiteit van de brand beperken. Als de deuropening 90 cm is en 

de deur staat volledig open, dan zal het 10 keer harder branden dan in een situatie waarbij 

iemand de deuropening manueel beperkt tot 9cm. Een tien keer grotere opening betekent 

tien keer meer lucht naar binnen. Dit betekent op zich dat het tien keer harder gaat 

branden.  
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De introductie van de zogenaamde door 

man staat in België nog maar in zijn 

kinderschoenen. De Belgische brandweer 

werkt met duo’s. Dikwijls worden de twee 

duo’s op de autopomp nog beschouwd als 

de aanvalsploeg en de waterploeg. Deze 

visie is echter achterhaald. De eerste ploeg 

blijft meestal de aanvalsploeg maar de 

tweede ploeg moet flexibel kunnen ingezet 

worden.  

 

In een moderne brandweerorganisatie 

waarbij voertuigen ter plaatse komen uit 

verschillende posten kan een bevelvoerder 

er perfect voor kiezen om de twee duo’s in 

te zetten voor de aanval. Hij kan dan drie 

mensen inzetten op het vorderen van de 

slang terwijl de vierde aan de deur blijft 

zitten om de stroming te controleren. Het 

tweede duo wordt dan opgesplitst. Zelf kan 

de bevelvoerder ook meehelpen met het 

vorderen van de slang dicht bij de 

aanvalsploeg. Hierdoor wordt de slang 

afgelegd door vijf mensen. Dit zal zorgen 

voor een veel snellere afleg. Aangezien 

brand tegenwoordig razendsnel evolueert 

is dit een groot voordeel. Het is wel 

belangrijk dat de bevelvoerder in contact 

blijft met de chauffeur buiten zodat hij naar 

buiten kan komen voor overleg als de commandowagen of de tweede autopomp aankomt. 

 

Er is een tweede methode om de stroming te controleren. De Duitser Michael Reick vond 

hiervoor de rookstopper uit. Dit eenvoudige toestel laat toe om de deuropening af te sluiten 

met een soort van branddeken. Het kan door één brandweerman geplaatst worden in de 

deuropening. Indien het een duwdeur betreft, dan kan dit zelfs vooraleer de deur geopend 

wordt. Geoefende brandweerlui kunnen dit zelfs doen op de tast in een met rook gevulde 

ruimte. De rookstopper zorgt ervoor dat de uitstroom van rook, en dus van hete gassen, 

stopt. Hij beschermt dus de aanpalende ruimten tegen de gevolgen van de brand. De 

rookstopper doet dat beter dan een door man. Bij deze laatste blijft er immers continu 

rook ontsnappen. Naast het stoppen van de rook, stopt de rookstopper ook het grootste 

gedeelte van de luchtstroom. Enkel onderaan de rookstopper kan er nog een beetje lucht 

naar binnen. In België heeft Antwerpen als vooruitstrevende zone de rookstopper in 

gebruik genomen. Ook brandweer Brussel is ermee aan de slag en verschillende andere 

zones zullen volgen in de nabije toekomst. Het grote voordeel van de rookstopper is dat 

er geen man mee verloren is. Een bevelvoerder kan er dus perfect voor kiezen om bij een 

appartementsbrand zijn twee duo’s mee naar binnen te nemen. Het tweede duo kan de 

rookstopper plaatsen. Nadat het eerste duo aan de aanval begonnen is, kan het tweede 

duo een search & rescue opdracht uitvoeren. 

 

figuur 3 Een brandweerman voert de functie door 
man uit. Hij houdt de deur zo gesloten mogelijk en 
zorgt voor een vlotte passage van de slang 
doorheen de deur. (Foto: Ed Hartin) 
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Een bijkomend voordeel van het controleren 

van de stroming is dat de snelheid van de 

rookgassen beperkt wordt. Zeker bij onder 

geventileerde branden zal de rooklaag tot 

tegen de grond zitten. Dit betekent dat de 

brandweerlui in de rooklaag zitten. De 

rooklaag geeft dan warmte af aan de 

brandweerlui. Hoe sneller dit gebeurt, hoe 

korter de brandweerlui kunnen werken in 

die omgeving. Wanneer hun kledij begint te 

verzadigen, moeten ze immers naar buiten 

om te vermijden dat ze zouden verbranden. 

De snelheid waarmee warmte wordt 

overgedragen van de rooklaag naar de 

brandweerlui neemt toe als de temperatuur 

van de rook stijgt. De warmteoverdracht 

neemt echter ook sterk toe als de snelheid 

van de rookstroming toeneemt. Het 

beperken van de stromingssnelheid kan dus 

een belangrijk voordeel opleveren voor de 

brandweerlui.  

 

De stroming controleren betekent in elk 

geval dat er een goede deurprocedure moet 

gevolgd worden. Gelukkig is de 

deurprocedure in België al jarenlang goed 

ingeburgerd. Hoewel er aan de officiële 

deurprocedure wel wat mag geschaafd 

worden, heeft de Belgische brandweer op 

dat vlak al zeer goed werk geleverd.  

 

Forcible entry, het forceren van een 

gesloten deur, is wel een punt dat nog 

aandacht verdient. Immers, ook als de deur geforceerd wordt, dient de stroming 

gecontroleerd te worden. Dit kan met behulp van een bandlus. Door een bandlus aan de 

deur te bevestigen, kan de deur terug bijna helemaal dicht getrokken worden zodra ze 

opengebroken is. Dit vermijdt dat een brandweerploeg er niet meer in slaagt om de deur 

te sluiten nadat ze uit het slot springt. Nadien kan de bandlus gebruikt worden door de 

brandweermens aan de deur om de stroming te controleren. Een andere mogelijkheid is 

dat de deur tegenaan gehouden wordt totdat de rookstopper geplaatst is. 

3.3 Koel de rookgassen 

Gaskoeling deed onder de naam “3D-techniek” zijn intrede in België in de eerste helft van 

de jaren 2000. Geleidelijk aan werd het voor iedereen duidelijk dat bij een vordering tijdens 

een binnenaanval aandacht besteed moet worden aan het koelen van de rookgassen. De 

vraag is niet “moet ik koelen?”, de vraag is “hoeveel moet ik koelen?”.  

 

Wat is het gevolg als er aan gaskoeling gedaan wordt als het niet nodig is? In praktijk zal 

er dan een beetje water op de grond liggen en zullen er waterdruppels aan het plafond en 

figuur 4 Bij deze brand heeft de ploeg een 
rookstopper geplaatst. Hierdoor wordt de 
uitstroom van rookgassen naar de gang beperkt. 
Zodra de aanvalsploeg voorbij de deur is, valt het 
gordijn terug op zijn plaats en stopt de uitstroom 
bijna volledig. Hierdoor wordt een extra 
bescherming van de bewoners in de rest van het 
gebouw gerealiseerd. (Foto: Lukas Derkits / Fire 

Department Wiener Neudorf, Austria) 
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de muren hangen. Omwille van de rookschade zullen deze ruimtes toch opnieuw moeten 

geschilderd worden. Het onnodig gaskoelen heeft dus niet echt nadelige gevolgen. 

 

Wat is het gevolg als er niet aan gaskoeling gedaan wordt wanneer het wel nodig is? In 

dat geval kan er rollover optreden in de rooklaag, flashover in de ruimte en kan de 

aanvalsploeg om het leven komen. Er zijn dus grote gevolgen verbonden aan het niet 

koelen van de gassen als dit nodig is. 

 

Figuur 5 Het koelen van rookgassen is belangrijk. (figuur: John McDonough)  

Het is dus belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan het koelen van de 

rookgassen. Dit gebeurt in realiteit best met lange pulsen. De kegelhoek bedraagt dan 30-

40°. De straalpijp wordt dan twee à drie seconden geopend. De straalpijp kan in de verte 

of in de hoogte gericht worden, afhankelijk waar de gassen zijn die gekoeld moeten 

worden. Het is belangrijk dat brandweerlui een beeld hebben van hoe ver en hoe hoog ze 

hun druppels kunnen werpen. Dit bepaalt immers de zone die gekoeld kan worden. 

 

Het debiet hoeft niet te hoog te zijn. 

Een debiet van 200 liter per minuut 

volstaat voor het koelen van 

rookgassen. Het is belangrijk om een 

goede straalpijp te hebben die in staat 

is om fijne druppels te vormen. 

Hiervoor is dan weer voldoende druk 

nodig. Moderne straalpijpen vragen 

vaak zes à zeven bar ingangsdruk. 

Indien gewerkt wordt met een 

stijgleiding is dit vaak een probleem.  

 

De bedoeling van gaskoeling is dat de 

temperatuur van de rookgassen naar 

beneden gaat. Vandaar komt ook de 

naam. Een lagere rooklaagtemperatuur betekent minder warmteoverdracht (via straling 

en via convectie). Dit zal de situatie veiliger maken. Het optreden van flashover wordt er 

immers door afgeremd. De waterdruppels zullen zich omzetten in stoom. Hierdoor wordt 

Figuur 6 De lange puls is de meest aangewezen 
methode om gassen te koelen. (Figuur: Geert 

Vandamme) 
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de menging in de rooklaag beïnvloedt. De rooklaag wordt er minder brandbaar door. Dit 

doet de kans op rollover afnemen. Tenslotte neemt ook de stromingssnelheid van de 

rookgassen af. In de rooklaag is er een sterke stroming van de brand naar buiten toe. De 

rookgassen komen door het gaskoelen even tot stilstand om daarna terug op gang te 

komen. Zoals eerder aangehaald neemt de convectieve warmteoverdracht af bij tragere 

stroming.  

 

Doordat de temperatuur van de rookgassen sterk afneemt, nemen ze in volume af. De 

afname in volume wordt echter gecompenseerd door de uitzetting van het water tot stoom. 

Omwille van deze uitzetting is het belangrijk om het debiet te beperken bij rookgaskoeling. 

Bij hogere debieten zullen een deel van de druppels doorheen de rooklaag vliegen en 

verdampen tegen de wanden. De wanden zullen dan koelen maar de wanden zullen niet 

krimpen. De uitzetting van het water tot stoom wordt dan niet gecompenseerd door een 

krimping van rookgassen. Dit leidt tot turbulentie en het kan leiden tot thermische inversie. 

De hete rookgassen worden dan tegen de grond geduwd en dat is waar de brandweerlui 

zitten. 

 

Als laatste biedt rookgaskoeling ook informatie over de temperatuur van de rooklaag. 

Wanneer het water verdampt in de rooklaag, is er een sissend geluid te horen. Dit geluid 

kan gebruikt worden om te evalueren hoe effectief het water is. Het is ook een teken dat 

weergeeft hoe warm het is boven de brandweerlui. Gaskoelen is dus eigenlijk ook een vorm 

van temperatuurcheck.  

3.4 Gooi zo snel mogelijk water op het vuur 

In grote delen van de wereld is de binnenaanval al jarenlang de standaardmethode om een 

binnenbrand aan te pakken. Sedert de invoering van het persluchttoestel is het mogelijk 

om een met rook gevulde ruimte te betreden, op zoek te gaan naar de brand en die te 

blussen. 

 

 

Figuur 7 Blussen kan gebeuren op verschillende manieren. Hoe sneller, hoe beter. (Figuur: John 
McDonough) 

Deze methode wordt beschouwd als superieur ten opzichte van de standaardmethode die 

daarvoor gebruikt werd: Van buiten naar binnen spuiten totdat de brand stopt. Deze 

tweede methode hield in dat er soms tienduizenden liters water door raamopeningen naar 
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binnen werden gespoten. Het was de bedoeling om de brand te verzuipen. Deze methode 

was niet efficiënt en dikwijls was de waterschade groter dan de brandschade. 

 

Een 40-tal jaar geleden begon de overschakeling van de buitenaanval naar de 

binnenaanval. Hiermee raakte de buitenaanval wat in de vergetelheid. In heel wat 

organisaties groeide het idee dat professionele brandbestrijding enkel de binnenaanval kan 

en dat de buitenaanval voor amateurs is. 

 

Onderzoek in de VS toonde aan dat er een mengvorm mogelijk is. Indien de brandhaard 

bereikbaar is van buiten, dan is het best dat er eerst van buitenaf aangevallen wordt om 

het vermogen van de brand te verminderen. Hiervoor bestaan in de VS verschillende 

namen: Hit it hard from the yard, Soften the target, … Bij de aankomst ter plaatse wordt 

eerste geprobeerd om de brand van buitenaf neer te slaan om vervolgens over te gaan tot 

de binnenaanval. Deze tactiek wordt transitional attack genoemd. 

3.5 Gebruik de warmtebeeldcamera 

In de afgelopen 10 jaar is de warmtebeeldcamera gemeengoed geworden in de brandweer. 

Tegenwoordig heeft elke autopomp één of meerdere warmtebeeldcamera’s. Het is 

natuurlijk wel de bedoeling dat die camera’s gebruikt worden en niet in de wagen blijven 

liggen.  

 

Een duo dat een binnenaanval inzet moet eigenlijk een WBC meenemen naar binnen. De 

camera kan dienen bij het zoeken van de brand. Het is echter ook handig om tegelijkertijd 

te kijken of er slachtoffers aanwezig zijn. Als laatste kan de camera ook gebruikt worden 

om de effectiviteit van de straalpijp te evalueren en bij te sturen. Dit gaat zowel over de 

effectiviteit van de rookgaskoeling als over de directe aanval op de brandhaard. In beide 

gevallen kan de WBC een grote meerwaarde zijn. 

4 Randvoorwaarden 

Het invoeren van de non-negotiables zal in de meeste organisaties niet van een leien dakje 

gaan. Zoiets vraagt heel wat energie. Verschillende voorwaarden moeten vervuld zijn 

opdat brandweermensen deze vijf minimumeisen altijd zouden toepassen. 

 

Eerst en vooral is er de opleiding van de mensen. Indien de brandweer wil dat haar mensen 

op een goede manier werken, dan zal de brandweer moeten zorgen voor een goede 

opleiding en goede trainingen. Dit gaat zowel over theorie, koude als warme praktijk. Het 

is belangrijk dat brandweerlui hun werkomgeving begrijpen. Vervolgens moeten ze de 

verschillende competenties eerst koud en vervolgens warm inoefenen. Enkel op die manier 

kunnen we als maatschappij verwachten dat onze brandweermensen de juiste handelingen 

gaan stellen. 

 

Vervolgens is het nodig dat er in een korps afspraken gemaakt zijn hierover. Een eenvoudig 

voorbeeld zou kunnen zijn: Indien we geconfronteerd worden met een brand die uitslaand 

is door een bereikbare opening, dan is transitional attack onze standaard tactiek.  

 

Het is belangrijk dat de vijf minimumeisen verwerkt worden in de verschillende SOP’s en 

richtlijnen die in gebruik zijn in de brandweerorganisatie. SOP’s zorgen ervoor dat er een 
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gezamenlijke verwachting ontstaat over hoe de ploeg bij aankomst zal werken. Het is 

belangrijk dat zowel de brandweerlui, de onderofficieren als de officieren op dezelfde 

golflengte zitten. 

 

Als laatste is er een belangrijke rol weggelegd voor onderofficieren en officieren. Zij moeten 

ervoor zorgen dat de mensen op de werkvloer de vooropgezette werkmethode ook effectief 

toepassen. Doorheen opleiding wordt aan iedereen uitgelegd wat er van hen verwacht 

wordt. Tijdens de interventies moeten leidinggevenden er ook voor zorgen dat iedereen 

ook doet wat er verwacht wordt. Dit is enkel mogelijk als er in de kazerne voldoende 

aandacht besteed wordt aan dit thema. (Onder)officieren moeten continu uitdragen welke 

houding en welke werkmethodes ze verwachten van de groep. 

5 Bedanking 

Dit artikel is gebaseerd op de ideeën van John McDonough. John is een Australische officier 

die een 20-tal kazernes aanstuurt in het drukste deel van Sydney. Ik ontmoette hem voor 

het eerst in Duitsland in 2009 op een cursus 3D Firefighting, naar het gelijknamige boek 

waarvan hij co-auteur is. Sedert 2009 is John voor mij een mentor en een vriend geweest 

en een voortdurende bron van inspiratie. Hij blijft maar komen met ideeën en 

vernieuwende concepten om brandbestrijding efficiënter en veiliger te maken. Dit is het 

38ste artikel in deze reeks en zonder hem was deze reeks niet wat ze geweest is. Een 

eerbetoon lijkt op zijn plaats.  
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