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SPECIAL BRANDVEILIGHEID

Van vergaderen tot springen

Wat doen mensen
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Zanders werken tien mensen

Bij brand willen we zo min mogelijk schade en geen slachtoffers.
Veel veiligheidsvoorzieningen
richten zich daarom op mensen.
Maar dat wil nog niet zeggen dat ze ook van mensen uitgaan.
Het brandt nogal eens in Nederland: jaarlijks zijn er
zdn 14.000 binnenbranden waarbij ongeveer 1.000
gewonden en 57 doden vallen. Bij brand kunnen
potentieel veel slachtoffers tegelijk vallen. Een
ramp ligt altijd op de loer. Na branden met veel
slachtoffers is er weer volop aandacht voor het onderwerp en worden allerlei initiatieven gestart om
de brandveiligheid op een hoger niveau te krijgen.

technische uitgangspunten onvoldoende inzicht
geven in de respons van de mensen. Er ldinkt een
duidelijk signaal, er hangt zdn mooie ontruimingsplattegrond en toch reageren mensen anders dan
gedacht of gewenst. Veel van de regelgeving die we
in Nederland hebben, is gebaseerd op selectief en
beperkt wetenschappelijk onderzoek dat bovendien
tientallen jaren oud is.

We kunnen brand voorkomen door veilige apparatuur en bedrading te gebruiken, of open vuur te
vermijden. Door het compartimenteren van gebouwen ofhet toepassen van blusinstallaties kunnen
we brand in de kiem smoren of in elk geval uitbreiding voorkomen. Maar ook kunnen we kijken naar
de reactie van mensen bij brand.

LOOS ALARM

aan veiligheids- en crisismanagement voor bedrijven
en overheden. www.zct.nl

"Regelgevi ng is

gebaseerd op
beperkt en oud
onderzoek"

TECHNIEK
DOMINANT

Het meeste ldassieke onderzoek naar gedrag van
mensen bij brand is gebaseerd op observaties van
gedragingen bij ernstige calamiteiten. Het is nog
maar de vraag of dit representatief is voor het gedrag in minder ernstige situaties. Zo reageren
mensen vaak niet op brandalarmen, maar heeft dit
meestal geen ernstige consequenties omdat veel
alarmen loos zijn of de brand al snel gedoofd is.

Het kijken naar de reacties van mensen op brand
lijkt zo voor de hand liggend. Toch is dit in werkelijldJ.eidhelemaal niet zo vanzelfsprekend. Natuurlijk wordt er gekeken naar alarmering, ontruiming
en brandbestrijding; toch allemaal menselijke handelingen. In het werlcterrein is echter de technische
invalshoek altijd sterk dominant geweest. Talloze
deskundigen en commissies hebben zich gebogen
over het aantal decibels van de brandmeldinstalla-

Lantane en Darley deden al in 1968 een interessant
onderzoek naar de gedragingen van mensen bij
brand. Zij lieten proefpersonen in een ruimte en simuleerden vervolgens brand door rook in de ruimte toe te laten. Na vijf minuten sloeg ongeveer driekwart van de proefpersonen alarm. Zaten de
proefpersonen echter samen met anderen in de
ruimte, dan sloeg slechts tien procent alarm.

tie, het aantal en de kleur van de vluchtwegaanduidingen en het aantal lux van de noodverlichting.
De laatste jaren komt er steeds meer belangstelling
om vanuit gedragskundig perspectief naar de reacties bij brand te kijken. Vooral omdat blijkt dat de

De proefpersonen reageerden hier achteraf nogal
laconiek op. Ze dachten dat het allemaal wel mee
zou vallen, zeker als anderen ook niets deden. Dit is
het bekende 'bystander' -effect.Een ander aspect is in
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later onderzoek het Friendly Fire Syndromegenoemd

,i

(Purser&Bensilum, 2001). We zien wel signalen van
brand, maar onderschatten het gevaar ervan.
ALARMONBEKEND
Bij brand moet snel gereageerd worden; veel
slachtoffers vallen door een te late reactie. Grotere
gebouwen zijn meestal voorzien van een ontruimingsinstallatie, vaak met een of ander akoestisch
signaal. Maar wat dit signaal betekent of wat ze
moeten doen, weten veel mensen helemaal niet. In
een onderzoek door Guylène Proulx in 1999 bleek
slechts 23 procent van de onderzoeksgroep
een
'slow whoop' als brandalarm te herkennen. En
zelfs al wordt het signaal herkend, dan nog is de
respons twijfelachtig.

INSTRUCTIES
GEVEN
Ontvangen,herkennen,interpreteren,gevolgd
door rationele beslissingen (vluchten of misschien
bestrijden). Dat is misschien zoals we het graag
zien, maar bij het alarm gaat het al fout. Het is
daarom belangrijk informatie over de brand en
instructies te geven zodat mensen de situatie kunnen interpreteren (Canter, 1990). Zelfs een ingesproken bandje is beter dan een symbolisch
akoestisch signaal.
VERGADEREN
BIJ BRAND
Bijbrand slaat al snel de paniek toe, wordt vaak gedacht. Dit komt echter maar zelden voor. Zelfs bij
de aanslagen in 2001 op de Twin Towers in New

Yorkbleek er nauwelijks sprake van paniek en was
het meeste gedrag rationeel (Galea, 2005). Er is
zelfs een geval beschreven waarbij mensen in het
WTC na de aanslag eerst in een vergaderzaal de situatie gingen bespreken (Ripley,2005). Als mensen
vluchten bij acute dreiging of zelfs naar beneden
springen, hoeft dat nog niet op paniek te duiden;
het kan simpelweg de enige optie zijn.
We zien bij situaties waarin spanning of druk
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wordt ervaren, dat gedrag meestal volgens meer
basale cognitieve patronen verloopt. Het beredeneren van oplossingen en flexibiliteit in respons is
dan vaak onmogelijk. Dat betekent dat de sterkst
geleerde routines uiteindelijk het gedrag bepalen.
Dat is ook de reden dat de meeste mensen bij
ontruiming geneigd zijn de meest bekende weg te
nemen. Als stressoren verminderen, bijvoorbeeld
als we veilig buiten staan, is ook complex en
flexibel gedrag weer beter mogelijk.
In veel gebouwen vinden we plattegronden die ons
bij ontruiminl}.'<leweg naar buiten kunnen wijzen.
Het is echter onwaarschijnlijk dat veel mensen in
staat zullen zijn deze te interpreteren en al zeker
niet bij alarm. Van de instructie 'raak niet in
paniek', die we in veel procedures tegenkomen,
kunnen we dan ook weinig verwachten.
SPREKENDEVLUCHTDEUR
Tegenwoordig maken we gebruik van computersimwaties om ontruimingsgedrag te simuleren.
Modellen hiervoor worden steeds verfijnder en
kunnen steeds meer variabelen verwerken. Het
blijven echter vooral systemen om vluchtwegfaciliteiten te ontwerpen en te toetsen. Voorspellingen
over menselijk gedrag ontbreken grotendeels in
deze modellen. We zien daarnaast wel een sterk
toenemende aandacht voor het toepassen van
gedragskundige inzichten. Zo wordt met licht
geëxperimenteerd om mensen als het ware naar
nooduitgangen te lokken en bestaan er zelfs al
sprekende vluchtdeuren.
Het blijft belangrijk onderzoek te doen naar gedrag
bij brand. Onderwerpen als differentiatie van gedrag, bijvoorbeeld naar leeftijd of de invloed van alcohol en andere verdovende middelen, maar ook
het gedrag van begeleiders van niet-ambulante of
opgesloten personen vragen om meer onderzoek.
Ten slotte een opmerking over training. Training
blijkt een belangrijke voorwaarde te zijn voor een
adequate respons bij brand. Vooral hierbij moeten
we rekening houden met gedragspatronen en over
al die onaangekondigde oefeningen nog maar eens
heel kritisch nadenken. {(
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