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Veilig vluchten uit gebouwen: vluchtgedrag en
maatregelen
Probleem
Het zodanig ontwerpen van vluchtroutes dat niet alleen wordt voldaan aan de minimumeisen in wet- en
regelgeving, maar dat ook rekening wordt gehouden met menselijk gedrag.

Oplossingsrichtingen
Oplossingsrichtingen
Het denken en handelen van mensen in feitelijke of veronderstelde gevaarlijke situaties is van zeer grote invloed
op het veilig vluchten uit gebouwen. Schematisch wordt in onderstaand voorbeeld een indruk gegeven van
belangrijke factoren die het menselijk gedrag in zo'n situatie beïnvloeden.

Het denken en handelen van de mens in gevaarlijke situaties is van grote invloed op het veilig vluchten uit
gebouwen.
Gezien het grote aantal variabele factoren in dit schema mag het duidelijk zijn hoe moeilijk het is om te bepalen
hoe snel mensen kunnen vluchten. Die snelheid is een zeer belangrijk gegeven voor het treffen van
maatregelen.
De acute stress bij een plotseling gevaar leidt tot snel beslissen, waarbij 'de bekende weg' vaak voorrang krijgt.
Hiermee wordt tevens de waarde van (ontruimings)oefeningen duidelijk. Ook wordt duidelijk dat de vluchtwegen
meteen als zodanig herkenbaar moeten zijn. Het gedrag van anderen wordt eveneens meegenomen in de
beslissing. Als iedereen rechtsaf gaat, dan is het logisch om te volgen. Als niemand een bepaalde deur neemt,
dan zit die deur waarschijnlijk op slot of hij komt uit in de meterkast.
Paniekgedrag
Hoewel het 'beheerst vluchten' het uitgangspunt van een vluchtplan is, moet er ernstig rekening mee worden
gehouden dat het beheerste gedrag in paniekgedrag kan overgaan. Paniek kan in dit verband gedefinieerd
worden als een acute angstreactie, gekenmerkt door het verlies aan zelfbeheersing. Dit wordt gevolgd door
niet-sociaal en niet-rationeel vluchtgedrag. Mensen in paniek neigen ertoe om blind te doen wat anderen doen.
Zo zullen mensen in paniek zich snel uit de voeten willen maken.
Ze gaan duwen en trekken in een poging vooraan te komen. Rond nooduitgangen ontstaan kluwens mensen die
door de achteropkomende meute soms letterlijk worden platgedrukt. Alternatieve vluchtwegen worden daardoor
over het hoofd gezien en/of iedereen rent de verkeerde kant op.
Het individu of de gehele meute beweegt zich versnellend met een bepaalde massa. Alleen al op grond van de
hogere snelheden waarmee men zich voortbeweegt worden opstoppingen veroorzaakt bij trappen en
nooduitgangen. Door de opdringende mensenmassa neemt de druk zo sterk toe dat er nog maar druppelsgewijs
mensen wegkomen. Zou iedereen kalm blijven, dan zou de snelheid van de groep als geheel veel lager liggen,
maar zou de massa gemakkelijker en in veel kortere tijd naar buiten kunnen komen.
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Vluchtweg moet opvallen
In noodsituaties kan dat mensenlevens redden. Daarbij is het belangrijk te weten hoe mensen kijken en zich
gedragen. Bij het kijken gaat informatie verloren. Bijvoorbeeld omdat onze ogen niet 100% zijn, de afstand te
groot is, het licht slecht is of door rook. De verplichte aanduidingen rond vluchtdeuren worden niet beperkt door
een verbod op andere aanduidingen. Van opvallende posters vlak naast de verplichte aanduiding wordt niets
gezegd. Toch wordt het met zo'n poster een soort zoekplaatje en kan het lang duren eer je de
vluchtrouteaanduiding ziet. Te lang voor noodsituaties.
De belangrijkste prestatie-eis in de bouwregelgeving zou - voor wat betreft het veilig kunnen vluchten - moeten
zijn dat de vluchtweg direct opvalt. Opvallendheid is toetsbaar, en een basis voor inrichtingsadviezen.
Menselijk gedrag niet in wet- en regelgeving
Het ontbreekt in de wet- en regelgeving nog aan duidelijke documenten waarin het menselijk gedrag bij het
vluchten uit gebouwen een belangrijke rol speelt. Ontwerpers, gebouweigenaren en -gebruikers moeten zich in
afwachting daarvan niet passief opstellen. Ze moeten zelf aan de slag. Dat wordt zelfs wettelijk aangescherpt.
De eigen verantwoordelijkheid van burgers en ondernemers voor gebruik en staat van onderhoud van het
gebouw, maar ook voor veiligheid en gezondheid, is de hoeksteen van de aangepaste Woningwet 2005. De
Arbowet ging daarin al voor.
Dat betekent het maken en onderhouden van een vluchtplan waarin:
maatregelen zijn verwerkt volgens de eisen van wet- en regelgeving;
rekening wordt gehouden met het gegeven dat de Regeling Bouwbesluit alleen maar een
functionele eis kent voor opvang- en doorstroomcapaciteit: 'dat bij brand snel en veilig kan
worden gevlucht, waarbij rekening kan worden gehouden met gefaseerde ontruiming' (art.3.3.1);
aandacht wordt besteed aan het menselijk gedrag bij vluchten;
een inschatting is gemaakt van de zelfredzaamheid van de gebruikers (en bezoekers) van het
gebouw (in de regelgeving is iedereen nu in dezelfde mate 'zelfredzaam');
rekening wordt gehouden dat een vluchtweg blijvend moet opvallen;
is vastgelegd dat het vluchtplan in z'n totaliteit wordt onderhouden en dat met name regelmatig wordt
geoefend met ontruiming.

Geen licht, donker, rook: op de tast op zoek naar naar de nooduitgang (IR-opname TNO-TM).

Achtergrond
Bij de brand in Volendam hebben van de 300 vluchtenden er slechts tien de twee nooduitgangen gebruikt, terwijl
het gedrang bij de gewone uitgang drie doden en vele gewonden kostte. In de wet en regelgeving en
aanverwante documenten hanteert men voor veilig vluchten bij brand een ‘vluchtmodel’ en een ‘brandmodel’. Het
zijn handmatig of per computer uit te voeren rekenmodellen (instroom-, doorstroom-, uitstroom-,
opvangcapaciteit, achterwaartse opstuwing, etc.) met aannames voor loopsnelheden op vloe-ren en trappen.
Voortreffelijke rekenkundige modellen, maar voor wat betreft het menselijk gedrag gaat men niet verder dan de
opmerking dat ‘wanneer een toenemend aantal mensen gebruik maakt van een vluchtweg, deze elkaar kunnen
gaan hinderen’.
Ook moet kritisch worden gekeken naar aannames zoals ‘De start van het vluchten is 2 minuten na het
ontdekken van de brand’ en ‘Binnen enige minuten na het ontdekken van de brand is de
bedrijfshulpver-leningsorganisatie effectief en wordt het vluchten begeleid. Hierdoor wordt het ontvluchten 100%
effectief, inclusief het gebruik van alle nooduitgangen’. Onderzoek geeft aan dat genoemde reactietijd en het
effect van de hulpverlening nogal eens anders uitpakken. Vluchtende mensen blijken vaak heel wat lang-zamer
op gang te komen dan wordt verondersteld en lopen soms een heel andere kant uit dan wordt aan-genomen.
Het lijkt dus bij het veilig vluchten uit gebouwen vooral om menselijk gedrag te gaan. Dat laat zich niet direct
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gemakkelijk bijsturen door wet- en regelgeving.

Aandachtspunten
Veiligheidsbewustzijn
meten van het (vlucht)veiligheidsbewustzijn;
instrumenten voor het bevorderen van veiligheidsbewustzijn;
misvattingen wegnemen ('je hoeft niet te vluchten; we hebben sprinklers', 'je ziet geen vlammen, rook valt
wel mee', etc.)
Menselijk gedrag
beleving ontruimingsalarm (niet op reageren, gewoon doorgaan >'homeostasis');
situatiebewustzijn;
inadequaat- en kuddegedrag, oriëntatie in het donker, deurvrees, paniek.
Toetsbare opvallendheid vluchtroutes
vluchtrouteaanduiding (camouflage, projectering);
omgeving vluchtdeuren (accentuering);
verlichting ('signaal ruisverhouding', selectief licht).
Beperking letselrisico in vluchtroutes
leuningen, deurkrukken, borstweringen, etc.;
vrije ruimten langs trappen en gevels (beknelling).
Nieuwe ontwikkelingen, inzichten en nieuwe vragen
'bordjes': wettelijke eis versus menselijk-functionele eis (hebben mensen er wat aan?);
'bordjes': waarom is een bordje nodig? (wat is er onzichtbaar; waarom is uitleg nodig?);
vluchtrouteaanduiding op vloerniveau (pijlen, 'wandelende' LED's);
'zien met je oren' (geluidsbakens);
systemen voor hoogbouw en ondergronds (> +80 m¹ en -8 m¹);
zin en onzin van (computer)simulaties ('bolletjes').

Overige Informatie
SBR-publicaties ‘Veilig vluchten uit gebouwen’, deel 1 en 2 (art.nummer: 510 en 522)
KBOH-publicatie ‘Veilig het gebouw uit! Uitgankelijkheid voor mensen met een functiebeper-king’ (
www.kboh.nl > zie publicaties > Werk)
SBR Infoblad 102 ‘Bepaling van de maximale loopafstand in een woning’
SBR Infoblad 108 ‘Bepaling van de maximale loopafstand in een niet tot bewoning bestemd ge-bouw’
SBR Infoblad 230 ‘Dimensionering van vluchttrappenhuizen’
SBR Infoblad 231 ‘Status van een vluchtroute’
SBR Infoblad 234 ‘Breedte van nooduitgangen en draairichting van vluchtdeuren’
SBR Infoblad 291 ‘Wat is een veiligheidstrappenhuis?’
SBR-Infoblad 317 ‘Veilig vluchten uit gebouwen: Wegwijs worden in de regelgeving’
SBR-Infoblad 319 ‘Veilig vluchten uit gebouwen: Vluchtwegaanduidingen en noodverlichting’ SBR-Infoblad 320 ‘Veilig vluchten uit gebouwen: Nooddeuren’
SBR-Infoblad 321 ‘Veilig vluchten uit gebouwen: Ontruiming’
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