DE VERLOREN VERHALEN

Hebben we iets geleerd uit ons verleden?

Het verhaal van een bierkaartje...
Pieter Maes

Figuur 1, foto van Leo Buermans die begint te schetsen op een bierkaartje.

1 Telefoontje van een brandweerman.
Vorige week werd ik opgebeld door Johan Broos, een collega uit het Antwerpse. Hij vroeg me
of ik even tijd had om te luisteren naar het verhaal van zijn ongeval. Ongeveer 17 jaar geleden
was hij zwaargewond geraakt tijdens het bestrijden van een brand. Een paar dagen voor hij mij
opbelde, was hij een deelnemer tijdens een Brandweerman In Nood (BIN) Fireground Survival
(FGS) opleiding. Voor de eerste keer in zijn carrière had hij geleerd dat er een manier was om
als brandweerman om hulp te vragen tijdens een interventie. Het uitzenden van een Mayday
bericht. Hij ontdekte dat binnen het BIN FGS programma ongevallen en incidenten (bijnaongevallen) niet oordelend en veroordelend bekeken worden. Ze worden gezien als leerkansen
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dankzij leerdocumenten. Het was voor Johan een vrij confronterende ervaring. Hij voelde terug
de hulpeloosheid die hij ervaarde tijdens het ongeval. Hoe hij had afgezien en gevochten heeft
om te herstellen na het ongeval. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Geen idee hebben waar je
naartoe kan met je ervaringen. Maar eigenlijk niets anders willen dan die ervaringen delen om
anderen te laten leren uit je ongeval. Zijn toenmalige collega en ploegmaat die mee betrokken
was in het ongeval zou nooit meer terugkeren naar de brandweer.

Figuur 2, QR code voor
leerdocument
Arendbergstraat.

Wanneer Johan ontdekt dat we recent nog een leerdocument
geschreven hadden, gebaseerd op een ongeval amper 6 maanden
eerder, besloot hij ons te contacteren met de vraag of we een
gelijkaardig leerdocument zouden willen schrijven over zijn ongeval.
Daarop ben ik eens gaan kijken in onze database om na te gaan of
Johan zijn ongeval al gekend was bij ons. Maar zoals ik vreesde, ik
moest vaststellen dat we niks hadden. Een zwaar ongeval van slechts
17 jaar geleden en er was niks over terug te vinden… Ik was perplex.

De dag voordien had ik nog door de kelders van het internet zitten
zoeken. Nog maar eens. Lezen en zoeken doorheen 250 webpagina’s naar ongevallen bij de
brandweer in België en Nederland. De motivatie hiertoe was het herstarten van de opbouw van
een zo compleet mogelijke database met alle mogelijke ongevallen met brandweermensen sedert
de Tweede Wereldoorlog. Het blijkt een verdomd moeilijke opdracht te zijn. Zo moeilijk dat ik
op zeker moment al eens een oproep op sociale media had geplaatst. Mijn hoop was dat
brandweermensen te lande zouden gaan rondvragen bij collega’s, in archieven duiken, oude
collega’s aanspreken,… om zo informatie te verzamelen van ongevallen die we nog niet kenden.
Het resultaat was niet echt wat ik hoopte. We hebben zeven nieuwe ongevallen leren kennen. Er
zijn er ongetwijfeld tientallen meer.

Figuur 3, oude kranten die digitaal gearchiveerd zijn, maar pas na 70 jaar kunnen we het volledige artikel zo lezen
omwille van copyrights. Iemand moet dus in de fysieke archieven duiken om alles manueel door te nemen. Een
gigantische opdracht. ©erfgoed Brugge
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In één enkele dag zoekwerk op het internet had ik 62 omgekomen brandweermensen gevonden,
76 zwaargewonden en 41 licht gewonden. De verhalen die je er soms bij leest, geven je koude
rillingen. Als je op het internet zoekt dan verwacht je meer complete informatie te vinden
betreffende de laatste decennia. Maar aangezien Johan zijn ongeval slechts 17 jaar geleden was,
besefte ik dat zelfs betreffende de recente geschiedenis (de laatste 20 jaar) onze database nooit
volledig zou zijn. Het was gelijktijdig een ontgoochelend en een hoopvol moment.
Ontgoochelend omdat het heel waarschijnlijk is dat we nooit alle zware of zelfs dodelijke
ongevallen met collega’s uit het verleden gaan kennen. Dat stemt een mens droevig. Het gebrek
aan respect voor de prijs die gewonde of overleden collega’s betaald hebben is onbegrijpelijk.
Maar het is ook hoopvol. Hoopvol omdat Johan beslist had om ons aan te spreken. Mijn hoop is
dat we hem kunnen helpen om zijn verhaal te delen via een leerdocument.

2 Het verhaal van het bierkaartje.
Eens we besloten hadden dat het de moeite kan lonen om Johan zijn ongeval in een leerdocument
te verwerken was de volgende stap contact opnemen met zijn post-overste. Dat kon niet zo
moeilijk zijn want die de dag nadien zou ik hem ontmoeten. Ik kon dan zelf de vraag stellen en
uitleggen wat de bedoeling was met het leerdocument.
Toen ik de postoverste, Leo Buermans, ontmoette was die
hier positief en gaf hij zijn steun. Maar dan nam het gesprek
een wending. “Wacht even, laat me je nog een ander verhaal
vertellen” terwijl hij zijn hand op mijn arm legde om te
voorkomen dat ik weg wandelde. Ik zie zijn hand en merk
hoe het bedekt is met oude littekens. Je ziet het niet zo
dadelijk, maar als je even keek was er geen twijfel mogelijk.
Dit zijn oude brandwonden. Ik kijk op (Leo is een
impressionante man) en hij begint te vertellen. In 1991, op
19 januari, kreeg hij een oproep voor een woningbrand.
Tijdens het aanrijden krijgt de ploeg de informatie dat een
oudere vrouw wellicht nog in de woning zit. Gepassioneerd
en levendig vertelde Leo zijn verhaal verder. Terwijl ik
probeerde te begrijpen wat hij aan het vertellen was, vroeg
ik wat meer informatie over de plattegrond van de woning.
Figuur 4, Kapitein Leo Buermans.
“Wacht effe, laat het me effe tekenen…” en hij nam een
bierkaartje. Hij begon een schets te tekenen op het bierkaartje. Hij tekende het huis, gaf aan waar
hij de oude vrouw had gevonden en succesvol naar buiten had gebracht en legt uit hoe hij terug
naar binnen is gegaan met een hogedruklijn. Terwijl hij verder tekende gaf hij meer en meer
details. We bleven informatie toevoegen op het bierkaartje om de situatie zo goed mogelijk te
begrijpen. We komen tot een gemeenschappelijk besluit. Gebaseerd op wat we vandaag de dag
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weten betreffende brandgedrag in compartiment (kamer) besluiten we dat Leo waarschijnlijk in
een flashover terecht is gekomen.
Kort voor de flashover had Leo zijn brandhandschoenen uitgetrokken om zijn radio te bedienen.
Zittend op zijn knieën, vroeg hij via de radio om een lagedruk lijn en licht om meer zichtbaarheid
te krijgen. Maar hij heeft nooit de tijd gekregen om zijn brandhandschoenen terug aan te doen.
De flashover komt er in volle kracht door en onmiddellijk voelde Leo hoe zijn handen aan het
verbranden waren. De hitte duwde hem tegen de grond en hij stak zijn handen tussen zijn borstkas
en de grond. Hij probeerde kost wat kost zijn handen te beschermen tegen de hitte. Vrij snel kon
Leo niks meer zien. Zijn vizier van zijn gelaatsmasker was letterlijk bruin gebakken in een
kwestie van seconden. Terwijl hij rondkroop op zijn buik, botste hij met zijn helm tegen een
muur. Ook al zat hij amper 5m diep in de woning, hij kon zich niet meer oriënteren in de richting
van de buitendeur langs waar hij was binnen gekomen.
Hij was het huis binnengegaan
via de achterdeur. Dan direct
rechts langs de gevel om na een
viertal meter een binnendeur te
bereiken. Het is net na deze deur
dat Leo zijn uitweg aan het
zoeken was. “Waar is de uitgang?
Hoe geraak ik hier uit?” waren
vragen die door zijn hoofd
jaagden. De hitte bleef toenemen
tot op het punt dat een deel van
zijn gelaatsmasker begon te
smelten.
Net
boven
zijn Figuur 5, Post overste Leo Buermans die de schets maakt op het
bierkaartje.
rechteroog ontstond er zo een gat
in zijn gelaatsmasker. Neerliggend probeerde hij rond te kijken. Plots besefte hij licht te zien
doorheen het gat dat in zijn masker gesmolten was. Onmiddellijk kroop hij zo snel als hij kan in
de richting van het licht. Tot hij plots voelde hoe hij vast gegrepen werd en buiten gesleurd werd.
Collega’s die aan het binnen kijken waren, vreesden voor zijn leven. Toen Leo echter dicht
genoeg bij de deur was gekropen konden ze hem zien, grepen hem en haalden hem eruit. Hij was
buiten. Het waren diezelfde collega’s die, na Leo’s radio-oproep, een licht op de grond in de deur
hadden geplaatst. Het is dit licht dat Leo had gezien en heeft gebruikt om zijn weg naar buiten te
vinden. Het heeft zijn leven gered.
Eens buiten zag Leo zijn handen, die trouwens geen pijn meer deden. Maar hij had wel begrepen
dat zijn handen verbrand waren. Dat zag hij ook wel. Zoals zijn voorkennis het hem voorschreef,
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ging hij zijn handen tien minuten koelen onder water. Hij besefte duidelijk de ernst van zijn
verwondingen niet… Hij had geen pijn meer omdat het derdegraadsbrandwonden waren.
Even later zal Leo met een ziekenwagen naar het ziekenhuis gebracht worden. Vrij snel komt hij
terecht op de afdeling brandwonden van het Stuyvenberg ziekenhuis in Antwerpen. Daar zal hij
in een kunstmatige coma gebracht worden gedurende twee weken. De pijn zou anders ondraaglijk
geweest zijn. De daaropvolgende twee jaar zal Leo verdere verzorging krijgen en moeten
revalideren om uiteindelijk na twee jaar terug bij de brandweer te gaan.
Ik was met verstomming geslagen. Het enige wat ik als gepaste reactie kon bedenken was mijn
hand uitreiken naar Leo en als teken van respect hem een
handdrukte geven. Een stevige. Ik voel de littekens terwijl
we elkaar een hand geven. Het was voor mij
doorslaggevend moment. Ik was nog aan het bekomen na
het ontdekken van het eerste ongeval en nog geen 24u later
krijg ik een eerstehands getuigenverslag van nog een zwaar
ongeval, niet zo heel lang geleden. Het is voor mij duidelijk
dat het zo niet verder kan. Ja, het is een goed idee om de
meest complete database van ongevallen bij de brandweer
te proberen samen te stellen. Maar er is meer nodig. We
moeten ons ervan verzekeren dat dergelijke belangrijke
momenten in de toekomst niet meer verloren kunnen gaan.
We gaan het ongeval van Leo en zijn ervaringen kunnen
verwerken in een leerdocument. Maar we moeten met een
Figuur 6, the beer card from the
systeem op de proppen komen dat gaat vermijden dat we
conversation with Leo Buermans.
steeds achter de feiten aan moeten hollen.

3 Het was nog niet gedaan…
Even later was ik aan het lesgeven tijdens een instructeursopleiding BIN FGS. We waren aan het
werken rond Spiegelrealiteit. Het gebruiken van ervaringen uit het verleden om leerdocumenten
op te stellen. Zoals steeds binnen BIN FGS zoeken we niet te oordelen of te veroordelen. We zijn
op zoek naar leerkansen. Het is tijdens deze les dat één van de deelnemers, Kris Oostvogels, zijn
ervaring van de dag voordien deelde met de groep. “Ik zat vast in een woningbrand…” Ik heb
toch even moeten vragen of hij dat eens wou herhalen. “Ik ben komen vast te zitten in een
woningbrand…” herhaalde hij. Daar Kris voor mij zat en blaakte van gezondheid moest zijn
avontuur een goed einde gekend hebben. Maar hij had natuurlijk 100% van mijn aandacht en ik
vroeg hem even uit te leggen wat er gebeurd was. Zo kwam het dat ik voor de derde keer in 24u
tijd naar een brandweerman zat te luisteren die zijn leerervaring met mij deelde. Het grote verschil
was natuurlijk dat dit geen ongeval was, maar een incident (bijna ongeval).
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De dag voordien was Kris met zijn ploeg
aangekomen op een woningbrand. Ze
hebben de voordeur moeten forceren om
toegang te krijgen tot de woning. Als ze
naar het stromingsprofiel keken, zagen ze
uitgaande hete rookgassen in het bovenste
deel van de deuropening en instroom van
verse lucht in het onderste deel van de
deuropening. Ze hadden een lage druk lans
klaar en besluiten om over te gaan tot een
binnenaanval. Kris bleef laag en ging door
de deuropening binnen terwijl hij
rookgaskoeling
toepaste.
De
omstandigheden waren aanvaardbaar.
Enige voelbare warmte maar houdbaar en
een goede zichtbaarheid onder de rooklaag
door. Wanneer Kris ongeveer een meter
diep in de woning zat hoorde hij een
ratelend lawaai achter hem. Het werd plots
Figuur 7, de deuropening en het kapotte rolluik waar Kris
donker en de temperatuur begon voelbaar
doorhaan is moeten ontsnappen. Foto ©Brandweer Zone
omhoog te gaan. Voor Kris was het
Rand.
onduidelijk wat er net gebeurd was. Maar
met nul zicht en stijgende temperatuur wist hij dat snel moest reageren. Hij gebruikte het kort
stukje slang om de deur opnieuw te lokaliseren. Tot zijn verbazing kon hij geen deur meer vinden.
Hij leek te zijn opgesloten in een woning met opwarmende rookgassen. Niet echt begrijpende
wat er aan de hand was, gebruikte Kris zijn handen om op de tast de deur terug te vinden. Hij
wou de klink vinden, denkende dat de deur dicht gevallen was. Hij ontdekte echter dat de
lagedrukslang ergens onder door ging. Maar daarboven kon hij niks vinden dat op een deur leek.
Wanneer hij zijn handen dan maar in het midden van dat ‘iets’ plaatste, voelde hij dat het meegaf.
Hij kon hetgeen zijn uitweg afsloot naar buiten duwen. Kris besefte snel dat hij nu nog twee
opties had: zelfredding doorheen wat zijn uitweg blokkeerde of een Mayday uitzenden. Hij
besloot de eerste optie te proberen. Hij ging ietwat achteruit om een kleine aanloop te kunnen
nemen. In gebukte positie nam hij een paar passen en gooide zichzelf in wat hij verondersteld de
deuropening te zijn. Onmiddellijk lag hij buiten op de grond. Pas wanneer hij achter zich kon
kijken besefte hij onmiddellijk wat er gebeurd was.
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4 Leren van het incident is het accident vermijden.
De deur langs waar Kris was binnen gegaan had een rolluik aan de buitenzijde. Het lint om dit
rolluik te bedienen was van kunststof gemaakt. Het systeem zelf zat boven de deur, oftewel in de
stroming van de hete rookgassen. Hoogstwaarschijnlijk is de kunststoffen riem die het rolluik
omhoog moet houden gesmolten door de hitte. Daardoor is het rolluik vanzelf kunnen
dichtvallen. Kris zat uiteindelijk een 20-tal seconden ingesloten in de woning.
Dit incident heeft een goed einde. Kris heeft goede beslissingen genomen. Dankzijn de BIN
Fireground Survival opleiding besefte hij dat als plan A niet zou werken (zelfredding) hij een
mayday zou moeten uitzenden. Dat was zijn plan B en hij was klaar om het te doen.

4.1 Tijden veranderen, incidenten worden besproken.
Het incident met Kris gebeurde natuurlijk in een heel andere tijdsgeest dan de ongevallen van
Johan en Leo. Hier en daar worden zaken bespreekbaarder en gaan organisaties kijken naar
leerkansen wanneer er een incident gebeurd. De brandweerzone Rand is hier hard mee aan het
werk. Ze hebben in het recente verleden al intern documenten verspreid betreffende incidenten
en ze voorzien in een maandelijks overleg om incidenten te bespreken. Daarenboven zijn ze een
intern document beheersysteem aan het opzetten om dergelijke documenten zo efficiënt mogelijk
te kunnen delen met heel de zone.
Het is dan ook alleen maar een voorbeeld voor alle andere brandweerorganisaties dat binnen de
48u na het incident er een eerste kort rapport is opgemaakt door de betrokken brandweerpost
(Wuustwezel) en die dit doorgeeft aan de zone. Men begreep onmiddellijk dat er deze keer een
incident was gebeurd, maar dat het de volgende keer een accident zou kunnen zijn. De enige
manier om dat te vermijden is door de kostbare lessen te halen uit dit incident. Het simpele feit
dat brandweermensen de volgende keer zullen kijken of er een rolluik op een deur zit maakt al
een groot verschil. Dan kunnen maatregelen genomen worden om te waarborgen dat de in en
uitgang bruikbaar blijft voor de ploeg die binnen aan het werk is. Er kunnen gereedschappen
klaargelegd worden indien het rolluik zich toch zou sluiten zodat de ploeg buiten snel terug een
bruikbare uitweg kan creëren.

4.2 Een cultuur om ongevallen te vermijden.
We mogen echter niet op onze lauweren rusten. Over het algemeen benutten we vandaag de dag
incidenten veel te weinig om toekomstige accidenten te vermijden. Nog pijnlijker wellicht, we
leren zelfs niet uit onze effectieve ongevallen. De lessen die we daaruit zouden kunnen halen om
een gelijkaardig ongeval in de toekomst te vermijden gaan verloren. De realiteit is dat er op vele
plaatsen een cultuur heerst om incidenten en accidenten discreet binnenskamers te houden. We
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hebben het gewoonweg nooit geleerd om ze in een niet beoordelende of niet veroordelende wijze
te bekijken. Dit is een gevolg van ons wettelijk kader betreffende arbeidsongevallen.
Het wettelijke kader betreffende arbeidsongevallen is intern, in het bedrijf, gericht op preventie.
Zodus zullen mensen die betrokken zijn bij dergelijke dossier zich concentreren op preventie van
ongevallen vaak gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Maar dit is zuiver interne
aangelegenheid. De meeste organisaties streven ernaar om dit discreet af te handelen, intern.
Indien mogelijk. Want als het een echt ernstig ongeval is dan zal er zeer snel een juridisch luik
ontstaan. Dan is er een belangrijke verschuiving in de doelstellingen. Het onderzoek gaat zich
dan niet zo zeer concentreren op preventie, maar wel op het vinden het antwoord op de vraag
“Wie is er verantwoordelijk?” Iedereen kan zich inbeelden dat deze andere benadering niet echt
gaat helpen om mensen te motiveren hun ervaring te delen en mogelijk verbeteringspunten te
formuleren. Dit is zeer zeker niet het geval als het ongeval een blijvend letsel, belangrijke
materiële schade of in het ergste geval een overlijden tot gevolg heeft. Het perverse effect van
onze manier van onderzoeken van ongevallen is dat hoe groter de gevolgen zijn hoe kleiner de
kans dat we ooit volledig zullen begrijpen of weten wat er precies gebeurd is. Bijgevolg gaan er
heel wat kansen tot het bepalen van leerpunten verloren. Wat op zich betekent dat een gelijkaardig
ongeval opnieuw kan gebeuren.

4.3 De verloren erfenis...
De cultuur van oordelen en beschuldigen, eerder dan onderzoeken en leren, heeft ernstige
gevolgen. Ten eerste is het al zeker de vraag of er dus echt wel waardevolle lessen geleerd kunnen
worden. Is de doelstelling om een herhaling van een gelijkaardig ongeval te vermijden echt
behaald? We kunnen namelijk niet zeker is dat alle betrokkene daadwerkelijk hun volledige
aandeel tot in detail uit de doeken gaan doen. Er is er dus ook geen garantie dat elke steen
omgekeerd wordt. In het huidige wettelijke kader betreffende arbeidsongevallen is een zo
volledig mogelijk relaas van de feiten geven eigenlijk gelijk aan je blootstellen aan vervolging.
Ten tweede, je kan het de betrokken personen dus ook niet verwijten dat ze niet zomaar alles
vertellen. Ze maken zich terecht zorgen over de consequenties die een zware impact op hun leven
en gezin kunnen hebben. Als gevolg hiervan kun je langs de andere zijde dus ook niet verwachten
dat de onderzoekers alles 100% kunnen begrijpen en correct kunnen verklaren. Beide zijden, het
niet (volledig) kunnen vertellen vertellen of niet volledig kunnen begrijpen zijn mechanismes
waarvan men weet dat ze de risico’s op Post Traumatisch Stress Syndroom verhogen. Als je wil
dat mensen mentaal kunnen omgaan met moeilijke ervaringen dan help je hen niet met een
cultuur van verzwijgen en veroordelen. Je moet ze een veilige omgeving garanderen waar ze hun
bezorgdheden en ervaringen kunnen delen. Op zodanige wijze dat ze kunnen aannemen alles
gedaan te hebben om een herhaling van hun ongeval te voorkomen.
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Uiteindelijk, als we een ongeval zouden meemaken, is het dan niet de meest natuurlijke
menselijke reflex om al het mogelijke te doen om te zorgen dat een collega of vriend dit niet
overkomt? Is het niet de meest pure en belangrijke wijze om respect te tonen voor de collega’s
die de prijs betaald hebben? Moeten we naar hen toe niet kunnen zeggen “We begrijpen hoe jouw
ongeval is kunnen gebeuren en we gaan nu alle mogelijke maatregelen kunnen nemen om te
zorgen dat het niet opnieuw gebeurd. Dit ongeval, hoe spijtig ook, zal ons helpen om de veiligheid
van brandweermensen te verbeteren.” Is dat niet zo vaak de boodschap van familieleden en
vrienden van iemand die in een ongeval overleden is: “Alsjeblieft, laat dit niet opnieuw gebeuren.
Laat andere mensen niet meemaken waar wij zijn moeten doorgaan.” We moeten onszelf de vraag
durven stellen, met alle nobelheid die ons beroep draagt, respecteren we echt de erfenis van al
onze gewonde en overleden brandweer collega’s?

4.4 Uiteindelijk zijn we maar mensen.
De maatschappij ziet hulpverleners en brandweermensen als onfeilbaar. We weten allemaal, diep
in ons hart, dat dit niet de realiteit is. We maken fouten. Maar fouten zijn niet intentioneel. Er
kunnen tientallen redenen zijn waarom een situatie plots fout gaat en een ongeval wordt. Vaak
zal niemand van de personen betrokken in het ongeval het moment zelf beseffen dat hij of zij
misschien een fout gemaakt heeft. Of om het beter te zeggen: niemand zal zich realiseren dat er
misschien een betere tactiek was om het probleem aan te pakken.
We mogen niet vergeten dat er in ons werk ontzettend veel variabelen zijn die we niet altijd
kunnen controleren of nog niet kennen. Dat maakt dat het niet altijd loopt zoals we verwachten.
En daarenboven doen we dit in een wereld die sneller aan het evolueren is dan ooit tevoren. We
kunnen maar met moeite alle evoluties rondom ons bijhouden. Maar geen van deze twee zaken
zijn een excuus om geen lessen te trekken uit situaties die niet gelopen zijn zoals we gewild
hadden. Ongevallen zullen steeds blijven gebeuren. Daarvan kunnen we ons excuseren. Maar we
kunnen geen valabel excuus vinden om niet op de meest efficiënte mogelijke wijze te leren uit
een ongeval.
Is het geen tijd dat onze beleidsmakers eens gaan aanvaarden dat ongevallen altijd zullen blijven
gebeuren en dat de eerste zorg (in het kader van het onderzoek) dan moet zijn: “Hoe kunnen we
zorgen dat dit nooit meer kan gebeuren?” Dit in plaats van op zoek te gaan naar de
verantwoordelijke die de schuld in zijn schoenen geschoven zal worden. Zouden we eens niet
ernstig over een leer-cultuur moeten gaan nadenken in plaats van een straf-cultuur? Hebben er al
niet te veel collega’s en familieleden enorm geleden en wat hebben we geleerd…?

©Pieter Maes
www.brandweermaninnood.be

artikel 6, Het verhaal van het bierkaartje v1.1.docx

versie 4/9/18

9

5 De cultuur, die zijn wij!
We moeten niet gaan uitvinden hoe we dit kunnen doen. Er zijn meer dan genoeg voorbeelden in
heel de wereld die ons tonen hoe je een leercultuur gebaseerd op incidenten en ongevallen kan
bekomen.

5.1 NIOSH1, Fire fighter fatality investigation and prevention.
Sedert 1984 is NIOSH elk dodelijk ongeval met een brandweermens in de
USA aan het onderzoeken en produceren ze een rapport op basis van hun
bevindingen. Hun database bestaat momenteel uit 642 rapporten die allemaal
met specifieke zoektermen doorzocht kunnen worden. Elk rapport is ook
publiek beschikbaar en downloadbaar. Het is een massa aan informatie vol
met waardevolle leerpunten uit ongevallen van brandweermensen in de USA. BIN heeft twee van
deze rapporten gebruikt om documenten te produceren die kunnen gebruiken worden in een
sessie Spiegelrealiteit. (http://www.brandweermaninnood.be/page/Spiegelrealiteit)
Je kan zelf op de website van NIOSH gaan kijken en beginnen lezen om te leren:
Website: https://www.cdc.gov/niosh/fire

5.2 De Nederlandse Onderzoeksraad voor de Veiligheid.
De Nederlanden hebben een lange geschiedenis betreffende het onderzoeken van ongevallen en
incidenten. (The Dutch Safety Board, 2018) Reeds in 1930 hadden ze onafhankelijk
onderzoekscommissies die verschillende ongevallen in de transport sector onderzochten. Er
waren toendertijd meerdere commissies voor de verschillend vormen van transport: scheepvaart,
spoorweg, luchtvaart,… Vanaf de jaren 1990 was er meer en meer de vraag naar een permanent
instituut dat alle incidenten en ongevallen uit alle sectoren zou onderzoeken. Want zeg nu zelf,
waarom zou de transportsector een permanente commissie hebben en moesten anderen steeds ad
hoc een commissie samenstellen. Deze vraag kwam versterkt terug na de vuurwerkramp in
Enschede en de cafébrand op oudejaarsavond in Volendam. Deze twee ongevallen waren
doorslaggevend voor de Nederlandse regering om met de opstart van de Nederlandse
Onderzoeksraad voor de Veiligheid te beginnen. De oprichting vond uiteindelijk plaats in 2005.
Sedert dan is de Onderzoeksraad trouw gebleven aan zijn missie: de veiligheid in Nederland

1

NIOSH, National Institute for Occupational Safety and Health, USA.
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verhogen. (The Dutch Safety Board, 2018) Om dit te bereiken onderzoeken ze ongevallen en
incidenten om zodanig leerpunten te kunnen formuleren op basis van de onderzoeksresultaten.
Hun onafhankelijkheid is een cruciale kernwaarde in hun werking. Nergens in hun missie en visie
komen de woorden veroordelen, verantwoordelijke of fout terug, noch elke andere veroordelende
term.
De Onderzoeksraad is een gerespecteerd instituut geworden dat hoog aangeschreven staat en kan
rekenen op het vertrouwen van de mensen. Zij vertrouwen dat de Onderzoeksraad al het
mogelijke zal doen om te leren uit ongevallen en incidenten. Hieraan bijdragen wil niet zeggen
dat je het risico loopt om de volle last van verantwoordelijkheid op je schouders gesmeten te
krijgen. Dit resulteert in zeer sterke getuigenissen met een waardevolle overdracht van ervaringen
op unieke wijze. Het is leren uit incidenten en ongevallen op de meest effectieve wijze. Verteld
door zij die erbij waren, omkaderd en gesteund door een sterke organisatie als de
Onderzoeksraad.

5.3 En in België?
In België is er na de trainramp in Wetteren een oproep geweest tot oprichting van een
onafhankelijke onderzoeksraad. Maar er was geen politieke wil om dit door te drijven. Het zal
wellicht nog meerdere jaren duren eer een Belgische onderzoeksraad misschien ooit het licht zal
zien. Dus misschien moeten we maar beginnen zoals de Nederlanders in de jaren ’30 al begonnen
waren. Onze eigen onderzoeken en onze eigen rapporten schrijven binnen onze eigen sector: de
brandweer. Wij kunnen de cultuur veranderen, we zijn de cultuur!

Het is ongeloofelijk hoopgevend dat onlangs nog, in December 2017, we een leerdocument
hebben kunnen publiceren op basis van een ongeval in augustus 2017. Dit is enkel en alleen
mogelijk geweest door de medewerking van Brandweer Zone Antwerpen en het akkoord van alle
betrokken personen. Iedereen was het eens dat er iets te leren viel uit hun ongeval. Dus er iets
iets aan het veranderen! Dat kunnen we ook terugzien in de reactie in de Brandweer Zone Rand
op het incident van Kris Oostvogels. Laten we van die verandering de cultuur maken die we
nodig hebben om de erfenis van onze gewonde en overleden collega’s te respecteren.We zouden
niet bang mogen zijn om informatie te delen met als enige doelstelling om eruit te leren en te
voorkomen dat een zelfde ongeval zich kan herhalen. Ook al moeten we erkennen dat dit met
zorg gedaan moet worden. Het is een gevoelig proces waarbij elke stap en elke verwoording goed
moet overwogen worden.
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6 Leerdocumenten, waar begin je?
We hebben een enorm historisch deficit als het aankomt op hoe we onze ongevallen uit het
verleden behandeld hebben. Het is een simpele maar pijnlijke waarheid dat er geen enkele
gecentraliseerde database bestaat die ons kan vertellen welke ongevallen er gebeurd zijn, hoe ze
ontstonden en hoe vaak. Het is nog erger als je moet vaststellen dat dit niet enkel een probleem
uit het verleden is, in grote mate werken we nog steeds zo! Met Brandweerman In Nood vinden
we dit onaanvaardbaar. De eerste stap is dan ook om een database op te richten en te onderhouden
met daarin een overzicht van alle ongevallen die we kunnen terugvinden. Maar we mogen ook
niet een neutraal platform vergeten waarop leerdocumenten kunnen verschijnen naar aanleiding
van ongevallen of incidenten. Vergeet niet een incident is een ongeval dat niet gebeurd is. Zoals
bijvoorbeeld hetgeen Kris Ooostvogels is overkomen (zie punt 3). Deze incidenten zijn de
grootste leerkansen voor de laagste prijs!

6.1 Overzicht van ongevallen bij de brandweer in België.
Om dit te realiseren is BIN een online database beginnen opbouwen waarin we alle ongevallen
die we kenden opnamen. De ongevallen zijn chronologisch geordend en indien er extra info is
(artikels, documenten, foto’s, video’s,…) dan staan deze mee op de specifieke webpagina
omtrent het ongeval. In de nabije toekomst zal deze database ook doorzoekbaar zijn.
Momenteel staan er in het overzicht reeds 140 ongevallen sedert 1945. We werken permanent
verder om de database verder aan te vullen en zo volledig mogelijk te maken. Maar aangezien er
geen enkele gecentraliseerde overzicht bestaat is dit een zeer moeilijk werk. Dat is nog maar eens
gebleken uit de gesprekken met Johan Broos en Leo Buermans.
Met dit artikel willen we oproepen om ons te helpen deze database zo
volledig mogelijk te maken. Heb je weet van een ongeval, ga dan even
kijken of je het al kan terugvinden in de lijst. Zo niet neem dan even
de tijd ons te contacteren en het ongeval te melden. Merk je dat het
ongeval wel al in de lijst is opgenomen ga dan even na of alle
informatie correct is of maak onze ongevalsfiche vollediger met
aanvullende informatie. Je kan het overzicht van ongevallen bij de
brandweer terugvinden via deze QR code of onderstaande link.
http://www.brandweermaninnood.be/accidents

6.2 Belgische leerdocumenten
Momenteel kunnen we stellen dat er twee Belgische leerdocumenten bestaan. Karel Lambert
heeft een artikel geschreven betreffende de brand waar twee Brusselse brandweermensen om het
12
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leven zijn gekomen. Het was de eerste keer dat dit ongeval de grondige aandacht kreeg die het al
lang verdiende. Het was dus ook de eerste keer dat we echt konden gaan nadenken over wat er
eigenlijk gebeurd was. Dit was acht jaar na het ongeval zelf…
Het andere document is tot stand gekomen dankzij een initiatief van
Brandweer Zone Antwerpen. Niet zo lang na het ongeval namen ze
contact op met BIN en samen hebben we een leerdocument
geschreven gebaseerd op dit ongeval.
Op de website van BIN hebben we een pagina speciaal voor de
ongevalsrapporten en leerdocumenten. Je kan ze vinden via de QR
code of de link hieronder.
http://www.brandweermaninnood.be/page/ongevalsrapporten

6.3 Laten we nooit meer een bierkaartje nodig hebben!
Zou het niet fantastisch zijn dat in de niet zo verre toekomst een brandweermens niet langer op
een bierkaartje moet rekenen om zijn verhaal over zijn ongeval te doen? Dat hij of zij kan
vertrouwen op een onafhankelijk onderzoek dat zal verduidelijken wat er gebeurd is en hoe we
dit kunnen vermijden in de toekomst. Met echte waardevolle leerdocumenten!
Spijtig genoeg kunnen we niet stellen dat vandaag de dag de politieke wil om dit te realiseren
aanwezig is. Dus laten we zelf al vast aan de slag gaan. Laten we het voorbeeld van Brandweer
Zone Antwerpen (BZA) en Brandweer Zone Rand volgen. BZA komt snel naar buiten met het
leerdocument over het ongeval in de Arendbergstraat (28/8/17). Brandweer Zone Rand is dan
weer heel snel met het produceren van een eerste rapport omtrent een incident. Laten we ons
inspireren door Johan Broos, Leo Buermans en Kris Oostvogels die met steun van hun
brandweerzone gekozen hebben om hun ervaring te delen zodat anderen er van kunnen leren.
Heb jij een ongeval meegemaakt en dank je dat collega’s er dankbare leerpunten uit kunnen
meenemen, dan kunnen we altijd samen kijken of er een leerdocument op gebaseerd kan worden.
Maar de waarheid is ook dat we vandaag de dag niet 100% kunnen beloven dat dit altijd dadelijk
publiek zal gemaakt kunnen worden. Enkel en alleen met de steun van alle betrokken partijen is
er veel mogelijk. Momenteel hangt er in België nog een donkere juridische schaduw over
arbeidsongevallen. Dat gezegd zijnde, dit mag je niet tegenhouden het ongeval alsnog te melden
en te documenteren. Zodanig is het minstens opgenomen in de database en als de tijd er ooit rijp
voor is zal het leerdocument ook klaar zijn.
Om het best resultaat te behalen proberen we volgende principes te respecteren:
•

De doelstelling is de veiligheid van elke brandweerman te verhogen.
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•

We verzamelen informatie en schrijven een vatbaar overzichtelijk leerdocument.

•

We houden een neutrale positie aan en hebben geen interesse in het bepalen van
verantwoordelijkheid. We zoeken naar de mechnismes die het ongeval mogelijk gemaakt
hebben en zien geen meerwaarde in veroordelen of beschuldigen. We zoeken om te leren.

•

We werken zo transparant mogelijk en aarzelen niet om steun en advies te vragen van
experten uit het werkveld.

We hopen dat dit initiatief een ‘game changer’ kan worden voor de Belgische oordeel &
veroordeel cultuur. Op naar een leercultuur!
Dit artikel is opgedragen aan alle collega brandweermensen die ooit betrokken zijn geweest in
een ongeval. Opdat we samen kunnen zorgen dat het niet opnieuw gebeurd.
Met dank aan: Johan Broos, Leo Buermans, Kris Oostvogels, Stijn Lenaerts, Eric Jansen, Karel
Lambert, Matthias Van de veire en alle andere mensen die me gesteund hebben en geïnspireerd
hebben om dit artikel te schrijven.
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