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7 AANBEVELINGEN

De Raad komt tot de volgende aanbevelingen:

Aan Rivierduinen:

1. Zorg	 dat	 de	 achterliggende	 factoren	 die	 ten	 grondslag	 lagen	 aan	 de	 ernstige	 afloop	 van	 de	
brand worden weggenomen. Het gaat daarbij om het afstemmen van de brandveiligheids maat-
regelen op de mate van zelfredzaamheid van de patiënten en het bezien van deze maatregelen 
in onderlinge samenhang. Draag de geleerde lessen uit naar andere zorginstellingen.

Toelichting
De Onderzoeksraad is op de hoogte van de verbetermaatregelen die Rivierduinen na de brand 
heeft genomen en constateert dat de instelling de aanbeveling al ten dele uitvoert. Het doel van 
deze aanbeveling is om ervoor te zorgen dat dit reeds in gang gezette proces wordt voltooid en 
geëvalueerd, zodat Rivierduinen een brandveiligheidsniveau realiseert dat verminderd zelfredzame 
patiënten beschermt tegen de gevolgen van een beginnende brand. Daarbij is het van belang dat 
de checks and balances in de instelling worden vergroot, bijvoorbeeld door de raad van toezicht, 
raad van bestuur, de ondernemings- en cliëntenraden actief bij het beleid te betrekken. 

Aan de brancheorganisaties van zorginstellingen in Nederland (BoZ, Actiz, GGZ 
Nederland, NVZ, NFU, VGN, LPGGz, platform VG):

2a. Stimuleer zorginstellingen bij het opzetten van een brandveiligheidsbeleid waarin beheers-
maatregelen, op basis van een systematische risico-analyse op de verschillende gebieden 
(bouwkundig, organisatorisch, technisch en inventaris), periodiek in onderlinge samenhang 
worden bezien en worden afgestemd op de mate van zelfredzaamheid van de patiënten. Zorg 
voor uitwisseling van kennis en de ontwikkeling van normen en help de instellingen bij het 
maken van realistische scenario’s. 

2b. Zorg voor uitwerking van het centrale begrip zelfredzaamheid en stimuleer dat dit begrip op 
uniforme wijze wordt vertaald en verankerd in het brandveiligheidsbeleid van zorginstellingen.

Toelichting
Deze aanbevelingen hebben als doel zorginstellingen te stimuleren om een integrale benadering 
van brandveiligheid te hanteren en daarnaast om in de branche kennis te ontwikkelen en te 
verspreiden. Bovendien moeten deze aanbevelingen voorkomen dat elke instelling het eigen wiel 
gaat uitvinden. Normen stellen zorginstellingen in staat om zelf afwegingen te maken over wat zij 
brandveilig vinden voor hun patiënten. Tevens kan in de ontwikkeling van deze normen de mate 
van zelfredzaamheid worden meegenomen. Daarnaast kunnen instellingen van elkaar leren, wat 
het algemene niveau van brandveiligheid kan verbeteren.

Aan de ministers van BZK, SZW, IenM en VWS, en aan de VNG:

3a. Zorg voor samenhang in het beleid en toezicht op brandveiligheid. 

3b. Stimuleer de branche om de risico’s die verbonden zijn aan de mate van zelfredzaamheid van 
patiënten/bewoners, te vertalen naar concreet te nemen maatregelen in het brandveiligheids-
beleid. Evalueer deze aanpak in 2015. 

Toelichting
Deze aanbevelingen hebben als doel om te zorgen voor samenhang in beleid en toezicht, met 
speciale aandacht voor de wijze waarop zorginstellingen, vergunningverleners en toezichthouders 
de mate van zelfredzaamheid van patiënten inbedden in hun beleid.


