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1. Inleiding 

Vanaf het begin van het Brandweerman In Nood Project was het concept van een mayday oproep (zie 
3.1) zeer belangrijk. Wij waren ervan overtuigd dat het voor de verbetering van de algemene veiligheid 
van cruciaal belang was (en is) dat elke brandweerman (m/v) op de meest efficiënte manier om hulp 
kan vragen wanneer dat nodig is. Daarom hebben we ons in eerste instantie gericht op het geven van 
trainingen aan alle brandweerlieden, zodat zij een efficiënte mayday oproep zouden kunnen uitsturen. 
De oproep die het verschil kan maken. Het is interessant om te weten dat in België, het land waar het 
Brandweerman In Nood programma werd opgericht, het idee van een brandweerman (m/v) die om 
hulp vraagt tot 2014 nog niet bestond. Pas toen werd besloten dat alle brandweermannen (m/v) in 
staat moesten zijn om een goede en efficiënte mayday oproep uit te sturen, zijnde de mayday oproep. 
Nu, vier jaar later, is het eerlijk om te zeggen dat een kritisch aantal brandweermannen (m/v) in België 
weet hoe ze een mayday oproep moeten uitzenden. Dit is bijvoorbeeld merkbaar in het feit dat we in 
2018 meldingen ontvingen van 5 mayday oproepen (3 in 2017) (Firefighter Mayday Program, 2018). 
Bovendien hadden we één situatie waarin de betrokken brandweermannen (m/v) achteraf zeiden dat 
ze de mayday procedure hadden moeten gebruiken. Wij denken niet dat er meer ongelukken of 
gevaarlijkere situaties zijn. Wij geloven dat ongevallen en bijna-ongevallen er altijd al zijn geweest, 
meerdere keren per maand. Maar ze verdwenen onder de radar. Dankzij de mayday oproep en een 
langzame maar zekere cultuuromslag beginnen  brandweermannen (m/v) noodsituaties te melden. Zij 
en hun organisaties delen hun leerervaringen met elkaar. Het is een kleine stap van een veroordelende 
houding naar een cultuur van observeren en leren.  

Wij zijn ervan overtuigd dat we slechts het topje van de ijsberg kennen. België beschikt nog steeds niet 
over een officieel systeem voor het verzamelen van gegevens over ongevallen en noodsituaties tijdens 
de interventies van de brandweermannen en -vrouwen. Toch zijn de verzamelde gegevens interessant. 
In 2018 vonden er 24 interventies plaats waarbij een ongeval plaatsvond. 12 brandweerlieden zijn 
ernstig gewond geraakt en 20 zijn lichtgewond geraakt. Slechts in 3 gevallen was de interventie niet 
brand gerelateerd. In 6 gevallen was een structurele instorting betrokken bij het veroorzaken van het 
letsel. 

Deze informatie brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Zodra de brandweermannen (m/v) 
weten hoe ze de mayday procedure moeten gebruiken, moet je ook klaar voor zijn om te reageren. 
Dat is een zeer fundamentele verantwoordelijkheid. Ons logo draagt de slogan "Always Go Home". Alle 
brandweermannen (m/v) leren wanneer en hoe ze de mayday oproep moeten gebruiken was slechts 
de eerste bottom-up fase om dit te bereiken. En die eerste stap hebben we gezet. Brandweermannen 
(m/v) gebruiken de mayday procedure. Hierdoor worden collega's ter plaatse snel gealarmeerd en 
reageren ze efficiënter. Maar daar ligt ook onze volgende uitdaging. De organisatorische reactie op die 
mayday oproep.  

Met dit document wil het Brandweerman In Nood programma de ontwikkeling van een volledige en 
uitgebreide mayday procedure in gang zetten. Het behandelen van de mayday oproep evenals de 
organisatorische reactie. Een grote uitdaging is dat zelfs in één (klein) land de organisatiestructuur en 
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realiteit van brandweerdiensten vaak niet overal gelijk is. Daarom moeten we onderscheid maken 
tussen absolute procedures (bijvoorbeeld hoe een mayday oproep wordt gebruikt door een collega) 
en ondersteunende suggesties die kunnen worden ingevuld op basis van de realiteit van de organisatie 
(bijvoorbeeld van waar en welk type versterkingen er worden gestuurd). 

Verder willen we erop wijzen dat dit geen definitief document is. Er zijn aspecten van een mayday 
situatie waarvoor we gewoon nog niet weten wat de beste oplossing is. Er is zeer weinig onderzoek en 
literatuur over mayday situaties. Als lezer zult u soms merken dat wij meer dan één optie aanbieden. 
Bijvoorbeeld met betrekking tot de structurele organisatie van de radiocommunicatie. Als we niet 
definitief konden bepalen welke strategie het beste werkt, hebben we ervoor gekozen om open te 
staan voor meerdere opties. We hopen in de toekomst wel degelijk feedback of zelfs resultaten van 
onderzoek te ontvangen, zodat we dit document verder kunnen verfijnen.  

Door de hoop op feedback uit te spreken, zeggen we ook dat dit document nooit af zal zijn. We zullen 
blijvend moeten leren en aanpassen onder meer omdat in het verleden mayday situaties niet in het 
woordenboek van onze brandweerorganisatie stonden. Laten we dat veranderen en laten we 
beginnen met de voorbereiding en training voor de mayday oproep die op een dag zal komen. 

 

Pieter Maes. 

 

 

 

 

 

 

 

Opgedragen aan alle brandweermannen en brandweervrouwen die ooit hulp hebben nodig 
gehad tijdens een interventie.  

Opdat we je in de toekomst nog beter te hulp kunnen komen. 

 



 

Brandweerman In Nood 

OPERATIONELE RICHTLIJNEN BIJ EEN MAYDAY SITUATIE 
 

 

 
Versie 25-04-19 
mayday richtlijnen v2019.0.docx 

©Brandweerman In Nood 
www.brandweermaninnood.be 
 

5 van 57 
 

 
 

2. Woord van dank 

Dit document en het hele Brandweerman In Nood programma is het resultaat van jarenlang werk. Het 
zou niet mogelijk zijn geweest zonder de hulp, steun, constructieve kritiek, feedback, vragen en 
inspiratie van vele mensen. Deze lijst zal niet volledig zijn en ik wil me verontschuldigen voor elkeen 
die niet in deze lijst is opgenomen maar toch een bijdrage heeft geleverd. Dit zou niet mogelijk geweest 
zonder jullie! 

Ik wil mijn vrouw Wendy Donders, Karel Lambert, John McDonnough, Ed Hartin, Shan Raffel, Kevin 
Chalmet (�), Dimi Vercammen, Tangy Dubus de Warneffe, Bert Brugghemans,  Patrick Vanderweyen, 
Ralph Van Daal, Steve De Blauwe, Mike Clerebout, Thierry Lefranc, Matthias Van de Veire,  Thierry 
Guilbert, Manu Danna, Fabien Viard, Tom Schroyens, Jurgen Vander Veken, Gertjan Goemaere, 
Nathalie Van Moorter, Thomas Gruber, Gary Coney, Dennis Berens, Ivan Pupulidy, Joris Vermeulen, 
Kris Segerink, Sam  Vanden Broeck, Christophe Piedfort, Sofie De Candt, David Christenson, Lieven 
Neukermans, Cedric Sermeus, Katrien Michiels en David Thieren bedanken. 

 

Nota van de auteur: dit document is oorspronkelijk in het Engels geschreven 
en nadien naar het Nederlands vertaald. Er zijn benamingen die in het Engels 
zeer gewoon zijn (bv. IC voor Incident Commander, ‘mayday event’ voor het 
ongeval zelf dat de mayday situatie veroorzaakt,…) maar die in het 
Nederlands moeilijker te benoemen zijn. We hebben ons best gedaan om 
formuleringen te gebruiken die zowel voor Vlaamse als voor Nederlandse 
brandweermannen (m/v) begrijpbaar kunnen zijn. Dat dit niet noodzakelijk 
alledaagse formuleringen zijn begrijpen we, maar we hebben geprobeerd te 
kiezen voor duidelijkheid en leesbaarheid. 
 
Verder, we gebruiken de uitdrukking brandweerman (m/v) om al onze 
collega’s te benoemen. Zowel de brandweermannen als de 
brandweervrouwen. Beide benamingen echter steeds voluit schrijven zou de 
leesbaarheid van het document niet ten goede komen. Maar weet dat we 
vanuit Brandweerman In Nood een evenwaardig respect hebben voor zowel 
onze vrouwelijke als onze mannelijke collega’s! Samen uit, samen thuis! 
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3. Definities 

Om een gestructureerde noodprocedure te kunnen creëren, moeten we ervoor zorgen dat we dezelfde 
taal spreken en gebruiken. Daarom stellen we de volgende definities voor. 

3.1. Mayday 

De term mayday is afkomstig uit de Franse taal: m'aidez. Vertaald betekent dit letterlijk 'help me'.  

In de jaren 1920 was er een groeiend luchtverkeer tussen Londen en Parijs. Op een gegeven moment 
begrepen ze dat ze een universele noodoproep nodig hadden. In 1923 werd een  radio-officier op 
Croydon Airport (Londen), Frederick Stanley Mockford, gevraagd om na te denken over een woord dat 
zou duiden op leed en gemakkelijk zou worden begrepen door alle piloten en grondpersoneel. 
Aangezien het grootste deel van het luchtverkeer tussen Londen en Parijs plaatsvond, stelde hij de 
uitdrukking "mayday" voor, gebaseerd op de Franse uitdrukking "m'aider". Dat is op zich al een 
verkorte versie van venez m'aider (kom me helpen). In 1927 heeft de International Radiotelegraph 
Convention of Washington de spraakoproep "mayday" aangenomen als noodoproep voor de 
radiotelefonie in plaats van de SOS-radiotelegrafische (Morse code) oproep. (Mayday, 2018)  

Het gebruik van het mayday protocol (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) is een eerste stap 
voor de brandweer om hulp te krijgen.  

Het mayday protocol wordt gebruikt in de door de bevelvoerder1 gedefinieerde gevarenzone of elk 
ander gebied waar volledige PBM's2 (inclusief adembescherming) nodig zijn. Indien een 
brandweerman (m/v) zich in een situatie bevindt waarin hij niet in staat is om de gevarenzone veilig 
en ongedeerd te verlaten, zal hij/zij een mayday aangeven. Dit is een verzoek om onmiddellijke hulp. 
Het betekent dat de persoon die de mayday verklaart zich zorgen maakt over zijn welzijn. Dit kan op 
korte of lange termijn zijn en hij of zij is misschien niet in staat om de situatie op te lossen zonder de 
hulp van het team. Er dient ook opgemerkt te worden dat men een mayday kan declareren met 
betrekking tot een collega of derde persoon. 

Soms zijn mensen terughoudend in het gebruik van de term 'mayday' en zullen ze andere zinnen 
gebruiken in plaats daarvan. Bijvoorbeeld "flash flash flash" of "noodprocedure!". Door onderzoek in 
de luchtvaart is duidelijk geworden dat het gebruik van andere zinnen of termen verwarrend is en vaak 
zal leiden tot een minder efficiënte reactie op de noodoproep. (Director General of Civil Aviation, Hong 
Kong Int. Airport, 2012) Daarom dringen wij er sterk op aan om het gebruik van de mayday in ieder 
geval te standaardiseren zoals beschreven in bovenstaande definitie.   

                                                             
1 Bevelvoerder is het woord dat we gebruiken voor de leider van de operaties. Dit is meestal de hoogste in graad: 
de LVO in België of de OVD in Nederland.  
2 PBM: Persoonlijke Beschermingsmiddelen 
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Elke andere noodtoestand van de brandweerman (m/v) buiten de gevarenzone moet aan de 
bevelvoerder worden gemeld. Dan kunnen andere radioprocedures zoals 'pan pan pan' of 'flash flash 
flash' geschikt zijn om voorrang te krijgen op de radio. Dit soort noodsituaties van brandweermannen 
(m/v) vereisen in het algemeen niet dezelfde middelen om te reageren. 

Nog een opmerking: de koude / veilige zone mag nooit een gevaarlijke zone worden! 

3.1.1. Mayday	protocol	
Het mayday protocol is een drie-traps-systeem, gebruikt bij brandweermannen (m/v) om een 
efficiënte mayday uit te sturen. De drie stappen zijn: 

1. Short mayday 
2. Contact 
3. Full mayday 

Meer informatie kan gevonden worden in hoofdstuk 6. 

3.1.2. Een	mayday	ongeval	
Dit is de gebeurtenis die een noodsituatie creëert. Het kan een instorting zijn, een snelle 
brandontwikkeling, een brandweerman (m/v) die onwel wordt,.... een mayday ongeval  resulteert in 
een mayday situatie. 

3.1.3. Mayday	situatie	
De mayday situatie is de context, de omgeving, op de interventie waar de noodsituatie zich voordoet. 
Het is een eenvoudige manier om ervoor te zorgen dat het duidelijk is dat we het niet hebben over de 
persoon die de mayday roept, maar over de algemene situatie.  

3.1.4. De	korte	mayday	situatie	versus	de	lange	mayday	situatie	
In het algemeen kan een mayday situatie twee tijdslijnen hebben: een korte of een lange. Het grote 
verschil is de middelen die nodig zijn om het probleem op te lossen.  

Een korte mayday situatie is elke situatie waarbij een mayday protocol wordt gebruikt, maar waarbij 
ofwel de brandweerman (m/v) die de mayday roept of de collega's die al ter plaatse zijn het probleem 
(snel) kunnen oplossen. De noodsituatie is met andere woorden van korte duur en snel opgelost met 
de middelen die al ter plaatse aanwezig zijn. 

De lange mayday situatie is het scenario dat complexer wordt door de tijd die nodig is om het probleem 
op te lossen. Uit onderzoek (Kreis, 2003) weten we dat de redding van een onbewuste brandweerman 
(m/v) al snel een logistieke uitdaging wordt op verschillende niveaus. De lange mayday zal hierdoor 
een diepgaandere impact hebben op de organisatorische reactie op de mayday situatie. Veel van de 
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concepten die hieronder worden besproken, zijn gekoppeld aan de lange mayday situatie. Net dan 
wanneer het zinvol is om de reactie op de mayday situatie structureel te verankeren in uw ICS3.  

Het moet ook duidelijk zijn dat een korte mayday situatie niet dezelfde onmiddellijke aanpassing van 
het ICS vereist als voor de lange mayday situatie. Dit gezegd zijnde, is de grens tussen een korte of 
lange mayday situatie zeer dun en kan men gemakkelijk van de ene situatie naar de andere overgaan. 
Voor meer informatie zie hoofdstuk 8.1.1. 

3.2. Eerste contact 

Iemand zal de eerste zijn die via de radio reageert op de oproep van de brandweerman (m/v)  die de 
mayday roept. Idealiter is dit de bevelvoerder. Maar het is mogelijk dat de bevelvoerder de mayda 
oproep niet hoort. In een dergelijk geval kan iedereen de verantwoordelijkheid nemen om de mayday 
oproep aan te nemen. Deze persoon is het eerste contact (EC).  

Het eerste contact is de persoon die besluit te reageren op een mayday oproep  via de radio. 
Idealiter is dit de bevelvoerder. Een bevelvoerder mag nooit aarzelen om de mayday oproep aan  
te nemen. Maar als het zo is dat de bevelvoerder niet reageert, dan kan iemand anders de 
verantwoordelijkheid nemen om de mayday oproep aan te nemen. Hij of zij is dan 
verantwoordelijk om alle informatie te ontvangen en deze op een correcte en efficiënte manier 
door te geven aan de bevelvoerder of de meldkamer. 

3.3. Mayday kanaal 

Het mayday kanaal is het radiokanaal dat wordt gebruikt om te communiceren met de collega die de 
mayday oproep uitstuurt. Het manipuleren van een radio is niet eenvoudig, laat staan met 
brandhandschoenen aan, slecht zicht of geen zicht, veel stress, vijandige omgevingen,.... De 
brandweerman (m/v)  in nood zal daarom op hetzelfde kanaal blijven waar hij de mayday op heeft 
uitgestuurd. Het zijn de anderen die, indien nodig (zie 10 radioprocedures tijdens een mayday situatie), 
van radiokanaal zullen veranderen. 

Het mayday kanaal is het kanaal dat door de brandweerman (m/v) in nood  wordt gebruikt om zijn 
mayday uit te sturen. Indien nodig wordt dit radiokanaal niet langer beschouwd als het werkkanaal 
voor de totale interventie. Het wordt het mayday kanaal en is gereserveerd voor personeel en acties 
die rechtstreeks verband houden met het bijstaan van de brandweerman (m/v)  in nood.  

De beslissing om de structuur van de radiocommunicatie te reorganiseren is een keuze, niet een 
verplichting. Zie hoofdstuk 10 voor meer informatie. 

                                                             
3 ICS = Incident Command System. Het is de benaming voor de structuur die men gaat gebruiken om een 
complexe dynamische situatie aan te sturen. 
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3.4. Back-up kanaal  

Een brandweerman (m/v) die een mayday uitstuurt, resulteert in essentie in een tweede interventie 
in een reeds bestaande interventie. Wij denken dat het een goed idee kan zijn om deze twee 
interventies indien nodig en mogelijk op te splitsen. Aangezien de brandweerman (m/v) die de mayday 
doet op het maydaykanaal blijft, moet de rest van het personeel, dat niet betrokken is bij de mayday, 
overschakelen naar een nieuw werkkanaal, het back-upkanaal. Het is fundamenteel verkeerd voor 
brandweerlieden om te geloven dat als een mayday protocol wordt gebruikt, zij per definitie betrokken 
zijn bij de mayday situatie. De oorspronkelijke interventie of het oorspronkelijke probleem verdient 
nog steeds de nodige aandacht om de veiligheid van alle anderen op de interventie  te waarborgen, 
inclusief de maydaysituatie.  

Het back-upkanaal is het radiokanaal dat gebruikt wordt om de eerste interventie voort te zetten 
wanneer een mayday situatie wordt aangegeven. Al het personeel dat niet direct betrokken is bij de 
mayday situatie moet bij de bevestiging van de mayday oproep dan naar het back-up kanaal 
overschakelen. Op deze manier kunnen zij hun werk voortzetten zonder de communicatie met de 
brandweerman (m/v) in nood en de noodoperaties te verstoren.  

Om deze organisatorische operationele reflex actie te kunnen hebben, moet deze ingeburgerd zijn in 
de procedures van de organisatie. Alle betrokkenen moeten worden geïnformeerd en opgeleid om dit 
zo nodig te doen. De overstap naar het back-upkanaal moet gebeuren na een specifieke opdracht. Het 
besluit om de radiozenders te splitsen wordt genomen door de bevelvoerder. Het spreekt voor zich 
dat dit niet evident is en de nodige training en discipline vergt.  

3.5. Dispatch kanaal4 

Interventiewagens die een kazerne verlaten, zullen een algemeen kanaal gebruiken om  te informeren  
van waar ze vertrekken en waar ze naartoe gaan. In het geval van een mayday situatie kan de 
bestemming voor de eerste interventiewagen heel goed de interventiezone zelf zijn. Middelen die in 
een latere fase vertrekken, zullen hoogstwaarschijnlijk naar een Rendez-Vous (RV)5 punt worden 
geleid.  De meldkamer zal de middelen omtrent de juiste plaats over het dispatch kanaal informeren. 
Afhankelijk van de taak die de voertuigen vervolgens toegewezen krijgen zullen ze naar een bepaald 
radiokanaal moeten switchen.   

3.6. Radio stilte 

Na een mayday oproep kan de bevelvoerder of elke andere persoon die via de radio op de mayday 
oproep reageert, een radiostilte initiëren op het radiokanaal waarop de mayday oproep werd gehoord. 

                                                             
4 In Nederland spreekt men over het incidentnet of bevelvoerdersnet.  
5 RV punt is een benaming voor een plaats in de buurt van de interventie  waar middelen stand by geplaatst 
worden. 
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Dit zal worden gedaan door de uitdrukking "Radiostilte, we hebben een mayday!". Maar de realiteit 
zou moeten zijn dat dit niet nodig is. Als een brandweerman (m/v) een mayday oproep hoort, moet hij 
weten dat hij volledige radiostilte moet respecteren.  

Het vragen van radiostilte met de uitdrukking "Radiostilte hebben we een mayday" betekent dat alle 
communicatie die niet direct gerelateerd is aan de mayday situatie moet worden gestopt op het kanaal 
waarop de radiostilte wordt gevraagd. 

Er is de mogelijkheid om niet-dringende radiocommunicatie (niet gerelateerd aan de mayday situatie), 
het normale radioverkeer, over te schakelen naar het back-upkanaal. Het is aan de organisatie om dit 
vooraf te bepalen en aan alle medewerkers te communiceren wat het back-up kanaal is.  

Verder is het belangrijk met de nodige discipline en radiohygiëne te communiceren. In het verleden 
hebben brandweerkorpsen gemerkt dat als één persoon emotioneel wordt, en bijvoorbeeld via de 
radio begint te schreeuwen, dat dit een epidemisch effect heeft. (Abt, 2016) Dit moet onder alle 
omstandigheden worden vermeden. 

3.7. Bevelvoerder (BV) 

Wanneer er een mayday situatie  is die enige tijd in beslag neemt, en er nog enige tijd nodig is om de 
lopende interventie  op te lossen,  kan men de interventie in tweeën splitsen. De BV is de persoon die 
de oorspronkelijke interventie blijft coördineren, terwijl iemand anders de verantwoordelijkheid op 
zich neemt om de respons op de mayday situatie  te coördineren. 

De BV heeft de verantwoordelijkheid om de coördinatie van de oorspronkelijke interventie voort te 
zetten. 

Het moet duidelijk zijn dat deze rol in het begin van de mayday situatie niet gekoppeld is aan een 
bepaalde rang. Verder zijn er twee opties voor de BV. Offensief te gaan om de oorspronkelijke situatie 
zo snel mogelijk opgelost te krijgen. Dit resulteert daarna dan in extra middelen voor de mayday 
situatie eens de oorspronkelijke situatie gestabiliseerd is. Maar als de situatie niet snel gestabiliseerd 
kan worden, dan zal de BV er wellicht voor moeten kiezen om of alleen de oorspronkelijke situatie in 
te dammen en verdere ontwikkeling of verspreiding te voorkomen. Of hij moet zijn middelen splitsen 
om tegelijkertijd zowel de initiële interventie als de mayday situatie te kunnen aanpakken.  

3.8. Bevelvoerder Mayday (BVM) 

Aangezien we een mayday situatie kunnen beschouwen als een tweede interventie binnen een reeds 
bestaande interventie, moeten we ook willen overwegen om het commando op te splitsen als de 
mayday situatie niet onmiddellijk wordt opgelost. Dat wil niet zeggen dat ze apart werken, maar 
parallel en in direct contact met elkaar. Maar de BV kan zich richten op het stabiliseren/afwerken van 
de eerste interventie, de BVM kan zich richten op de specifieke inspanningen om de mayday situatie 
op te lossen.  
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De BVM is de toegewijde bevelvoerder die de specifieke inspanningen om de brandweerman in nood  
te ontzetten uit zijn benarde situatie coördineert. 

Opgemerkt dient te worden dat in het begin van de mayday situatie  de positie van BVM niet gekoppeld 
is aan een bepaalde rang. Het is een functie, geen rang. Omdat het heel belangrijk is dat deze indien 
nodig meteen wordt ingevuld, kan iedereen die daarvoor geschikt is deze functie in samenspraak met 
de BV vervullen. Een BV heeft ook als optie om te besluiten  het commando over de eerste interventie 
aan iemand anders te geven en zelf het commando over de mayday situatie op zich te nemen.  

3.9. Bevelvoerder operaties (BVO) 

Zodra de interventie twee bevelvoerers (BV en BVM) heeft, is een algemene coördinatie mogelijks 
nodig. De rol van het BVO is om de BV en BVM te ondersteunen bij hun inspanningen. Hij coördineert 
het multidisciplinaire niveau. Dat betekent dat hij de persoon is die met andere diensten zal 
communiceren en problemen zal oplossen die te veel tijd zouden vergen van de operationele 
capaciteit van de  BV of BVM. Als alles optimaal verloopt kan deze persoon weinig werk hebben. Maar 
hij moet er wel zijn. Hij is de ultieme steun voor de twee bevelvoerders die een enorme uitdaging 
aangaan. 

De BVO is een bevelvoerer die geen operationele verantwoordelijkheden heeft. Hij of zij is de 
ruggengraat van de BV en BVM zodat zij zich maximaal kunnen richten op hun specifieke operationele 
taak.  
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4.  Een mayday oproep is normaal 

 

Figuur 1 foto van een Brusselse brandweerman te Ukkel op de brand waar twee collega's overleden zijn. 

 Foto ©Robert Decock 

Een cruciale fase na de invoering van het mayday protocol in de brandweerorganisaties is de acceptatie 
van een mayday oproep als een normale zaak. Te vaak wordt de mayday oproep beschreven als een 
uiterst extreme gebeurtenis. Alsof een mayday oproep per definitie gaat over leven of dood. Dit is een 
verkeerde veronderstelling en creëert een cultureel probleem rond het gebruik van het mayday 
protocol. 

Gesprek tijdens de Fireground Survival instructeurstraining: 

Student: "Maar waarom hebben we het mayday protocol nodig? Hebben we niet 
onze noodradioprocedure met de voorrangsknop?" 

Instructeur: "Dus wanneer gebruik je de noodradioprocedure?" 

Student: "Nou, in de meest extreme situatie, als alle hoop verloren is." 

Een van de grootste problemen met het concept van het mayday protocol is dat brandweerlieden 
gewoon te lang wachten voordat ze hun mayday oproep lanceren. Dit heeft te maken met de cultuur 
die brandweerlieden hebben gecreëerd rondom de hulpvraag in de vorm van een mayday oproep. Het 
bovenstaande citaat is een goed voorbeeld. Het feit dat brandweerlieden geloven dat het mayday 
protocol alleen bedoeld is om in de meest extreme situatie te worden gebruikt, geeft alleen maar meer 
problemen. We moeten absoluut een omgeving creëren waarin het voor een brandweerman (m/v) 
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volkomen geoorloofd is om hulp te vragen, eerder te vroeg dan te laat. Met andere woorden, het moet 
normaal worden dat een brandweerman (m/v) hulp kan vragen terwijl de situatie nog oplosbaar is. Dit 
proces, deze cultuurverandering , wordt de normalisering van de mayday genoemd. 

In het dagelijks leven, wanneer iemand hulp nodig heeft, maar aarzelt om die te vragen, is de klassieke 
opmerking: "Waarom heb je niet eerder om hulp gevraagd?". Brandweerlieden worden per definitie 
gezien om in staat te zijn hulp te bieden. Maar dus niet in de positie om zelf om hulp te vragen. Erger 
nog, in het verleden was er eenvoudigweg geen opleiding of informatie over het idee dat een 
brandweerman (m/v) om hulp zou moeten kunnen vragen. In de afgelopen decennia is dit ingebakken 
in onze brandweercultuur. We moeten deze evolutie omkeren. We moeten accepteren en erkennen 
dat brandweerlieden kwetsbaar zijn. Daarom moet het goed worden geacht dat zij om hulp kunnen 
vragen, ook al is de situatie niet zo extreem. Als brandweerlieden blijven geloven en zeggen dat het 
gebruiken van een mayday oproep  alleen in de slechtste denkbare situatie mag gebeuren, zullen we 
die collega vaak niet kunnen helpen. Ook zullen de risico's om de brandweerman (m/v) te helpen in 
een  mayday situatie aanzienlijk hoger zijn. 

Als we het aantal gewonden en ongelukken op brand willen verminderen, moeten we onze mayday 
situaties uit het nieuws houden. Hoe doen we dat? Er zijn twee aspecten. Ten eerste moet je algemene 
strategie zodanig zijn dat je de mayday situatie probeert te vermijden (zie 5.1). Maar ten tweede moet 
je een cultuur installeren die het de brandweerlieden mogelijk maakt om een mayday oproep eerder 
te vroeg dan wel te laat te roepen. Beide benaderingen zullen aanzienlijk helpen om de risico's tijdens 
een interventie merkbaar te verminderen 

4.1. Wanneer gebruiken we het mayday protocol? 

Het is vrij moeilijk om een goede indicatie te geven wanneer een brandweerman (m/v) wel of niet het 
mayday protocol moet gebruiken. Het hangt allemaal af van de betrokken brandweerman (m/v) en de 
omstandigheden om hem heen. Dit betekent dat de beslissing om het mayday protocol te gebruiken 
gebaseerd is op persoonlijke observaties die bepaalde emoties opwekken. Hoe een brandweerman 
(m/v) zal bepalen dat het tijd is om de mayday te roepen, zal worden beïnvloed door: 

• Hoe ervaren is de brandweerman (m/v)?  
• Herkent hij de situatie waarin hij zich bevindt of niet? 
• Wat voor ervaringen uit het verleden had de brandweerman (m/v) in soortgelijke situaties? 
• Heeft de brandweerman (m/v) een opleiding gehad over het gebruik van het mayday  

protocol? 
• Waar zijn er soortgelijke ervaringen die de brandweerman (m/v) heeft gehoord en die hij nu 

als referentie gebruikt? 

Het is ook belangrijk om te beseffen dat brandweerlieden in het algemeen het type mensen zijn dat 
de neiging heeft om een 'probleemoplossende' houding aan te nemen. Dit heeft het negatieve effect 
dat een brandweerman (m/v) bijna altijd zal proberen de situatie zelf op te lossen voordat hij om hulp 
vraagt. Om dit probleem aan te pakken, moeten we twee dingen doen. Eerst en vooral moeten we de 
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brandweerlieden een algemeen beschrijvende boodschap geven wanneer ze het mayday protocol 
moeten gebruiken. Ten tweede moeten we hen helpen om, indien mogelijk, de beslissing om het 
mayday protocol te gebruiken eenvoudiger / laagdrempeliger te maken . Maak het niet-emotioneel en 
daardoor minder subjectief. 

Wanneer het mayday protocol in het algemeen te gebruiken? 

Elke brandweerman (m/v) die het gevoel of de indruk heeft dat hij/zij de 
controle over zijn/haar situatie heeft verloren, met het risico om gewond te 
raken, moet onmiddellijk het mayday protocol gebruiken. 

Het eenvoudiger / laagdrempeliger maken van het gebruik van het mayday protocol is moeilijker, maar 
kan effectiever zijn. Hieronder geven we enkele voorbeelden, maar deze lijst is niet beperkt.  

Een brandweerman (m/v) moet altijd een mayday protocol gebruiken 
wanneer: 

Hij of zij kan de uitgang niet vinden na twee keer het gebouwdeel6 te hebben 
doorzocht.  

Hij of zij het lage drukalarm hoort en is niet in staat om dadelijk een uitgang 
te vinden. 

Elke brandweerman (m/v) die betrokken is bij een structurele instorting van 
het gebouw of een deel van het gebouw. 

Elke brandweerman (m/v) die ingesloten is en dus geen mogelijkheid heeft 
om het gebouw veilig te verlaten vanwege een snelle branduitbreiding. 

… 

                                                             
6 Gebouwdeel is een Nederlands woord. In België zal men vaak over een compartiment spreken in dezelfde 
context. 
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5. De reactie op een mayday situatie 

5.1. De beste benadering van een mayday situatie 

“Als je het kan voorspellen, kan je het voorkomen.” Gordon Graham. 

Tijdens interventies gebeuren er incidenten en ongelukken. Dit wetende is een mogelijke aanpak het 
zoeken naar de beste reactie op het ongeval. De  realiteit is dat deze ongevallen vaak gebeuren tijdens 
een brandinterventie, hierdoor kan een eenvoudig ongeval snel een complexe situatie worden. Dit 
gezegd zijnde, moeten we ons er allemaal van bewust zijn dat er een nog betere aanpak is. 

“De beste manier om een mayday situatie het hoofd te bieden is te werken op 
zodanige wijze dat er geen mayday situatie kan ontstaan.” (Blue Card, 2019) 

Willen we het voorspelbare voorkomen dan moeten we inzien wat er nodig is om dit te bereiken. Een 
kritische factor is de hoeveelheid beschikbare middelen die we hebben . Om echt efficiënt te kunnen 
zijn en voldoende reactiekracht te kunnen hebben, moeten we voldoende middelen hebben om (Blue 
Card, 2019): 

• Controle te krijgen over het probleem / stabilizatie van de situatie 
• De werkcyclus van de manschappen beheersbaar te houden / ploegen kunnen afwisselen 
• Een tactische reserve te behouden / zeer snel te kunnen opschalen 
• Veiligheidsvoorzieningen te kunnen toepassen zoals vereist (Bv. opvolging ademluchtdragers) 
• De BV waar nodig te kunnen ondersteunen. 

Van cruciaal belang om het bovenstaande te bereiken is de initiële hoeveelheid middelen die aan het 
incident worden toegewezen. Dit begint met de eerste informatie die de dispatcher ontvangt en 
respons die hij stuurt. Of de brandweer in staat is om de balans te kantelen van een dynamische 
ongecontroleerde situatie naar een stabiele gecontroleerde situatie wordt bepaald door de 
beschikbare middelen. Zelfs als je weet hoe de situatie te stabiliseren, maar je  de middelen niet hebt 
om dit te bereiken, zal het je niet lukken.  
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NIOSH7 heeft honderden ongelukken met gewonde of overleden brandweerlieden bestudeerd. In de 
meeste gevallen wordt geconstateerd dat er een gebrek was aan risicobeoordeling. (Bshifter, 2019) 
Dit kan het geval zijn vanaf het begin van de interventie, maar ook tijdens de interventie. Wanneer een 
BV ter plaatse aankomt zal hij die eerste risico-inschatting maken. Er moet rekening mee worden 
gehouden dat er altijd het gevaar bestaat dat men zich op de informatie die bij de eerste oproep wordt 
gegeven, niet kan beroepen. Het is van cruciaal belang om de tijd te nemen om de situatie zo correct 
mogelijk te beoordelen. In het algemeen zal de informatie van de eerste oproep worden bevestigd en 
kan hierop worden voortgebouwd. Maar soms is het duidelijk dat de informatie in de oproep niet 
correct was. Dan moet het BV van nul beginnen met zijn beoordeling. De veiligheid van de 
brandweerlieden tijdens de brandbestrijding binnenshuis is sterk afhankelijk van de eerte inschatting 
van de situatie en de risicoanalyse door de BV. Als de BV in staat is de huidige en zich ontwikkelende 
risico's te bepalen, kan hij zijn middelen adequaat en resoluut inzetten om de situatie zo snel mogelijk 
te stabiliseren. Het is ook het moment om te bepalen of er voldoende middelen zijn om dit te bereiken 
of niet.  

  

                                                             
7 National Institute for Occupational Safety and Health, https://www.cdc.gov/niosh/index.htm 

Situatie? Controle?

...

Water  beschikbaar?

Communicatiemiddelen?

Teams beschikbaar?

...

SITRAP/ risico analyse
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Op basis van de eerste risicobeoordeling kan de BV en de brandweerzone vervolgens het passende 
SOP8 opstarten. Daarmee zorgt ze dat de nodige middelen beschikbaar zijn om de veiligheid van de 
brandweerlieden die op de brand werken te waarborgen. Onderdeel van de risicobeoordeling is het 
begrijpen van de brand in relatie tot het gebouw / de constructie. 

 

Zodra de BV de brand begrijpt, kan men beslissen welke strategie het meest effectief kan zijn. Op 
tactisch niveau kan hij dan specifieke taken toewijzen om de situatie te stabiliseren. De BV moet 
voortdurend opnieuw beoordelen of hij over voldoende middelen beschikt om de veiligheid van de 
brandweerlieden die op de brand werken te garanderen. Het is verstandig om een zekere tactische 
reserve te hebben om te garanderen dat de balans blijft overhellen in de richting van controle over de 
situatie. Deze reserve zal het cruciale verschil maken als de situatie plotseling verslechtert. Een 
tactische reserve kan dus betekenen dat deze middelen niet daadwerkelijk worden ingezet, maar dat 
ze op de interventieplaats of heel nabij klaarstaan. 

5.1.1. Gooi	het	natte	spul	op	het	gele	spul!	En	snel!9	
Vroeger stelden we altijd dat reddingen tijdens de brandbestrijding prioriteit nummer één waren. We 
zouden een brandaanval uitstellen voor een redding. Deze strategie was correct bij de vroegere trager 
ontwikkelende branden. Maar door de evolutie in de bouw is deze strategie niet langer geldig. Branden 
ontwikkelen zich veel sneller en produceren vele meer rook. Daarom moeten we een andere aanpak 
kiezen om onze inspanningen te optimaliseren. De nieuwe doctrine is...: "First put the fire out!" 
(Lambert, artikel 11, Brandbestrijding: commando & tactiek., 2012). Het zo snel mogelijk blussen van 
de brand stopt de warmteontwikkeling, haalt de temperaturen omlaag en vermindert de productie 
van rook. Dit betekent dat de kans om een brand te overleven groter wordt naarmate de brand sneller 
wordt afgehandeld. Het vergemakkelijkt ook de opsporing en redding van slachtoffers. Zodra de brand 
                                                             
8 Standaard Operatie Procedure 
9 Dit is een vertaling van de bekende slogan: “Get the wet stuff on the yellow stuff!” 

Waar heeft het 
gebrand?

Waar brandt 
het nu?

Waar gaat 
het 

branden?

Sleutelvragen bij het lezen van een brand 

STROMINGSPATROON? 
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effectief wordt aangevallen, zal de rookproductie minder worden en zal de zichtbaarheid verbeteren. 
Bovendien kunnen we, zodra de brand onder controle is, beginnen met het overwegen van agressieve 
ventilatie die het zicht en de luchtkwaliteit aanzienlijk verbetert. 

Om het snelste en meest effectieve resultaat te bereiken, moeten we ons in eerste instantie dus 
richten op een zo veilig mogelijk manier om water op de brandhaard aan te brengen. Met andere 
woorde: eerst water de rest komt later. (Blue Card, 2019) Vaak zal dit in eerste instantie langs buiten 
gebeuren, maar het kan ook met een  binnenaanval gebeuren. Of een combinatie van beide: de 
Transitional Attack. (Lambert, Artikel 21, Transitional Attack., 2014). 

5.1.2. Sectorisatie,	elkaar	begrijpen	op	een	interventie	
Een brand kan vanuit 8 posities bekeken worden10: 

• Van binnenuit 
• Langs buiten 
• Bovenzijde   (verdieping erboven, plafond, dak, zolder) 
• Onderzijde (verdieping eronder, kelder, kruipruimte) 
• Vier laterale zijdes inclusief aanpalende constructies. 

Als gevolg hiervan worden waarnemingen van verschillende kanten en posities gedaan. De persoon 
die het bericht verstuurt kan buiten het gebouw staan of binnen aan het werk zijn. De uitdaging is dat 
deze informatie goed begrepen moet worden door alle medewerkers die betrokken zijn bij de 
operaties, ongeacht hun positie. Als deze efficiëntie in de communicatie niet wordt bereikt, installeert 
men een hoger risico op ongelukken en dus een mayday situatie. Misverstanden op basis van locatie 
en sectorisatie moeten onder alle omstandigheden worden vermeden. Het is daarom ten zeerste 
aanbevolen om elke interventie volgens een gestandaardiseerd systeem te sectoriseren. We gaan met 
andere woorden de interventiezone ruimtelijk organiseren en benoemen. In het kader van het 
Brandweerman In Nood programma hebben we het ABCD-systeem ontwikkeld. Dit systeem geeft de 
vier zijden van een gebouw een speciale letter. Elke gevel is verbonden met Alfa, Bravo, Charlie of 
Delta. Gekoppeld aan de gevel is er dan weer een sector. Deze sectoren zijn zowel binnen als buiten te 
vinden. Bovendien kunt u het systeem gebruiken om hoeken en bewegingsrichtingen aan te geven. 
Indien toegepast voorkomt het misverstanden tussen teams tijdens een interventie. Een officier die 
buiten staat kan een radiobericht geven dat door alle teams goed begrepen wordt. Waar ze ook zijn, 
binnen of buiten, in welke richting ze ook kijken. 

Als algemeen principe zullen we altijd proberen om de Alfa-zijde te verbinden met de gevel die 
gekoppeld is aan het adres. In steden is dit vaak heel eenvoudig, het is de gevel met de voordeur. De 
eerste BV ter plekke moet via de radio bevestigen "adres is Alfa" . Als dit wordt gedaan wordt het voor 
alle teams die ter plaatse aankomen gemakkelijk om te begrijpen wat de Alfa-kant is. Vooral voor 
gebouwen op een hoek of met meerdere straten rondom het gebouw is dit handig. Als de alfa-kant 
niet kan worden gekoppeld aan het adres zal de eerte BV op de plaats van interventie de alfa-kant 

                                                             
10 Dit is een variatie op het Blue Cards system (Blue Card, 2019), zij hebben het over 7 zijdes. Wij hebben gekozen 
ook buitenzijde toe te voegen.  
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bepalen en deze koppelen aan een gemakkelijk herkenbaar object of structuur. Of hij geeft alfazijde 
aan door er een grote letter "A" op te zetten. Dit zal via de radio worden gecommuniceerd naar alle 
aankomende teams. Als een team ter plaatse aankomt en het voor de teamleider onduidelijk is wat de 
alfa-kant is, zal hij/zij eerst bij de BV informeren wat de alfa-kant is voordat hij/zij aan de interventie 
begint. Dit is een cruciaal veiligheidsaspect op een brandinterventie.  

Zie bijlage 11.1 voor meer info 

5.1.3. Plotting,	weet	waar	je	brandweermannen	(m/v)	zijn	

 

Figuur 2 weten waar de collega's zich bevinden, maar er niet tijdig bij geraken was de harde realiteit voor brandweer Brussel 
in 2008. Foto ©Robert Decock 

Sinds de introductie van ademluchttoestellen is het een grote uitdaging geweest om de 
brandweerlieden te monitoren terwijl ze dit geweldige hulpmiddel gebruiken. De invoering van de 
ademluchttoestellen heeft brandweerorganisaties een belangrijk voordeel gegeven. Het geeft ons de 
mogelijkheid om diep door te dringen in vijandige omgevingen en de brandhaard aan te vallen. Maar 
het maakt de brandweerlieden ook zeer kwetsbaar. Ze zijn volledig afhankelijk van de hoeveelheid 
lucht die nog in hun cilinder aanwezig is. Dit betekent dat als ze zonder lucht komen te zitten, terwijl 
ze zich nog steeds in de vijandige omgeving bevinden, hun kansen om te overleven klein  zijn. Dit risico 
is nog groter door de taakgerichte attitude die brandweerlieden vaak hebben. Ze zullen eenvoudigweg 
niet stoppen totdat het probleem waarmee ze worden geconfronteerd is opgelost. Vaak zijn ze hier zo 
op gericht (taakgericht) dat ze vergeten een oogje in het zeil te houden op de restlucht in hun cilinder. 
Het effect van tunnelvisie, het uit het oog verliezen van de tijd, het zeer gemotiveerd zijn, het zich 
uitgedaagd voelen, ... dragen allemaal bij aan deze risicofactor. Daarom wordt al decennia lang 
geadviseerd om een specifieke persoon aan te duiden die de brandweermannen (m/v) die met 
adembescherming werken moet controleren en hun veiligheid moet bewaken. U kunt veel namen 
bedenken voor deze functie en de persoon die het doet, maar we hebben gekozen voor de plotter die 
de positie en cilinderdruk van de bemanningen in kaart brengt. 
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Het moet duidelijk zijn dat het kennen van de positie van uw brandweerlieden een van de grootste 
bijdragen levert aan de veiligheid en indien nodig een succesvolle extractie tijdens een mayday situatie. 
Het niet kennen van de locatie van een brandweerman (m/v) die een mayday oproep gebruikt, 
verandert die mayday  situatie bijna automatisch in een complexe lange maydaysituatie. Als u de 
locatie kent dankzij een goede plotting is het vaak een eenvoudige korte mayday situatie (zie 8.1.1 
voor meer informatie over een korte en lange mayday situatie). Als gevolg hiervan zijn de 
doelstellingen van een plotting systeem: 

• Altijd weten wie er op de brand aan het werk is. 
• Zo goed mogelijk weten waar elke brandweerman (m/v) die zich bezighoudt met 

brandbestrijding zich bevindt. 
• Weten wanneer een brandweerman (m/v) of -team zijn ademlucht is beginnen te gebruiken. 
• Een goede inschatting hebben van de resterende autonomie op basis van cilinderdruk 

Een van de uitdagingen bij het installeren van een plotting systeem is vaak het vinden van het systeem 
dat het mogelijk maakt om deze informatie efficiënt te verzamelen. Er zijn inderdaad zeer complexe 
en dure systemen, maar door de technische complexiteit zijn ze niet altijd even gemakkelijk te 
gebruiken. Bovendien gaat het gepaard met een belangrijke investering. Ook als het systeem vrij 
complex is, wordt het een extra last en zullen mensen aarzelen om het te gebruiken. Omdat wij sterk 
geloven in de waarde van een plotten om de veiligheid te verbeteren, willen wij graag een eenvoudige 
manier voorstellen om een plotting systeem te implementeren. 

5.1.3.1. 	Plotting	level	1,	niveau	interventievoertuig	
Het is bijna onmogelijk om een reeds ontwikkelde interventie uit te stippelen. Laat staan dat men moet 
proberen om te beginnen met de plotting wanneer de mayday situatie zich net heeft voorgedaan. Je 
hebt geen tijd, noch de informatie of de middelen. Dit betekent dat de plotting vanaf het begin van 
elke interventie moet worden gestart. Het is eigen aan een interventie. 

Wat wij voorstellen is om in elke interventiewagen en autopomp een klein whiteboard (bv 30cm bij 
20cm) te leggen. Op dit kleine whiteboard moet de roepnaam van de interventiewagen of autopomp 
worden aangegeven en er moet ruimte zijn voor 3 andere dingen: 

• Naam van elke persoon in het voertuig 
• Tijdstip dat de brandweerman (m/v) zijn ademlucht begint te gebruiken... 
• Punt/sector van binnen gaan in het gebouw 

Dit kleine whiteboard moet naast de werkplek van de chauffeur worden geplaatst. Dit is meestal in zijn 
pompkast. Bij aankomst vult de chauffeur snel de namen in van de brandweerlieden op zijn wagen. Als 
u vast personeel op een wagen heeft voor een bepaalde tijd (dienst) dan kunnen deze namen zelfs bij 
het begin van de dienst worden ingevuld. De namen kunnen worden aangegeven met een bordmarker 
of een naamtag die door de brandweerlieden wordt aangeleverd. We stellen voor om altijd een marker 
klaar te hebben als back-up voor het geval er een naamtag ontbreekt.  
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Figuur 3 voorbeeld van een plotbordje level 1, niveau interventievoertuig (Pieter Maes). 

De volgende verantwoordelijkheid voor de chauffeur is om te controleren wanneer het team van zijn 
wagen hun ademlucht aan het opzetten is. Dit kan een exacte tijd zijn (idealiter) maar als dat niet 
mogelijk was dan is een goede geschatte tijd altijd beter dan niets. Ook is het niet vereist om alle 
individuele starttijden te hebben. Het kan voldoende zijn en is al zeer nuttig om eenmalig een indicatie 
te krijgen, bij voorkeur van de eerste persoon die zijn ademlucht opzet. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren 
door het tijdstip te noteren van de eerste radiocommunicatie waarbij men duidelijk kan horen dat er 
ademlucht gebruikt wordt. 

Dit is alles wat er nodig is om een plottingsysteem te hebben dat kan gestart worden bij het begin van 
elke interventie. Het is een eenvoudig, goedkoop, flexibel en robuust systeem dat in elke 
brandweerorganisatie kan worden geïmplementeerd. Het resultaat is dat als het plotten naar niveau 
twee moet gaan vanwege een ingewikkeldere situatie, dat dan alle informatie klaar is om een 
uitgebreider plotsysteem op te starten 
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5.1.3.2. Plotting	level	2,	geïmplementeerd	in	het	Incident	Command	System	(ICS)	

 

Figuur 4 Voorbeeld voor het ontwerp van een plotbord level 2. Afbeelding via  Dimi Vercammen. 

Als een interventie ingewikkelder wordt en de duur van een interventie langer, wordt het plotten een 
cruciaal aspect voor de veiligheid van de brandweerlieden. Het is de enige manier om ervoor te zorgen 
dat u de collega’s die met adembescherming werken in een gevaarlijke omgeving kunt opvolgen. Dit 
plotting systeem zal bestaan uit de kleine whiteboards die al door de interventievoertuigen zijn 
voorbereid en een of twee grotere whiteboards die bij de apparatuur van de BV worden geleverd. 

 

Figuur 5 voorbeelden van Plotter station met statische folie. Foto Pieter Maes. 
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A. Plotter	station	
Als je begint met een level 2 plotting zal dit enige ruimte in beslag nemen. U heeft voldoende oppervlak 
nodig voor liefst twee grotere whiteboards en ook om de kleinere whiteboards niveau één van de 
interventiewagens te verzamelen. Het plotter station maakt deel uit van de gehele ICS. Dit betekent 
dat het zeer waarschijnlijk is dat elke BV en sectorcommandant het plotter bord en de informatie erop 
zal gebruiken om zijn strategie te bepalen.  

Idealiter heeft het plotter station visueel contact met de interventie, maar het moet altijd op een 
veilige afstand zijn. Als uw plotter station wordt gecompromitteerd verliest u alle informatie en het 
overzicht. 

 

 

 Op 6 april 2010 kwamen twee 
brandweerlieden van de 
Hampshire Fire and Rescue 
Service om het leven tijdens een 
brand in een appartement 
(Hampshire Fire and Rescue 
Service, 2013). Ze raakten 
verstrikt in kabels die naar 
beneden vielen door de hitte en 
het mechanisch falen van de 
ondersteunende systemen. Een 
van de uitdagingen tijdens deze 
interventie was het plotten. De 
brandweer- en reddingsdiensten 
van Hampshire gebruikten vrij 
complexe en technische 
systemen om hun 
brandweerlieden die met 

ademlucht werkten in de gaten te houden. Het systeem is sterk afhankelijk 
van de plotter en alleen hij (geen niveau 1-plottingbord). Het laat weinig 
ruimte voor aanpassing aan de specifieke situatie. Ook was het plotting 
station was te dicht bij de interventie geïnstalleerd en werd blootgesteld aan 
rook. 
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Door het technische karakter en het gebrek aan flexibiliteit van het systeem 
hadden ze al snel meerdere borden nodig om tegelijkertijd op te werken. Het 
kwam zelfs zover dat ze aantekeningen op de muren begonnen te maken om 
alle informatie bij te houden 

 

Het implementeren van een plotter is een goede praktijk en essentieel om 
maximale veiligheid voor de betrokken brandweerlieden te garanderen. 
Maar al te vaak is het gebruikte systeem te technisch, te complex en heeft 
het geen ruimte voor aanpassing of flexibiliteit 

Alle foto’s  ©Hampshire Fire and Rescue Service. 
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B. De	plotter	
Het moet duidelijk worden gemaakt dat het voor een BV onmogelijk is om de taak van operationeel 
commando te combineren met het uitvoeren van de functie van de plotter. De taken van de plotter 
zijn: 

• Verzamel bij aankomst de kleine whiteboards van de interventiewagen of autopompen en 
plaats ze bij elkaar. 

• Start het level 2 plotting board op. 
o Bovenaanzicht tekening van de situatie 
o Verticaal zicht / snede van de situatie (indien van toepassing) 
o Brandsituatie, rookontwikkeling, vermoedelijk stromingspatroon aangeven. 
o Vermeld de locaties of het punt van binnenkomst van teams (schattingen indien 

nodig). 
o Begin met het aanduiden van de teams die met adembescherming werken: 

§ Locatie? 
§ Cilinderdruk? 
§ Tijd 

 

Het is duidelijk dat 
bovenstaande taak zelfs voor 
één persoon een hele uitdaging 
is. Het zal enige tijd in beslag 
nemen om de eerste startup te 
voltooien, maar als de level 1 
plotting is gedaan, is het heel 
goed mogelijk om snel een 
overzicht te krijgen van de 
betrokken teams. Als niveau 1 
plotting niet werd uitgevoerd, 
is de taak om snel een volledig 
overzicht te krijgen vrijwel 
onmogelijk. 

 

 

Wij stellen voor om 2 grotere whiteboards te gebruiken voor de ICS: 

• Eén voor een visueel overzicht in de vorm van tekeningen 
• Een voor informatie in tekstuele vorm.  

Figuur 6 Plotter aan het werk. Zicht op de interventie en een veilige afstand. Foto 
©Michiel Depaepe 
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Als de persoon die verantwoordelijk is voor de plotting bij aankomst alle kleine whiteboards verzamelt, 
heeft hij onmiddellijk een goed idee van de tijd die is verstreken sinds de start van de binnenaanval 
met adembescherming. Hierdoor kan hij inschatten welk team als eerste moet buitenkomen en 
wanneer. Dit is het enorme voordeel van het gebruik van de niveau 1 plotting borden op de 
interventiewagen en autopomp. 

Vanaf dat moment plaatst de plotter eenvoudigweg de informatie op zijn whiteboards  op basis van 
de radiocommunicatie. Het is waarschijnlijk dat hij alleen maar kan luisteren en geen tijd heeft om 
daadwerkelijk te communiceren. Daarom is het zinvol om een assistent toe te voegen aan de plotter 
bij complexe situaties waarbij meerdere teams betrokken zijn.  

C. Vertrekkend	en	aankomend	personeel	
Zodra het systeem wordt gebruikt en een plotter niveau 2 is ingeschakeld zal elke aankomende 
interventiewagen naar de plotter gaan en zijn plotting bord niveau 1 afleveren. Zo weet de plotter 
direct wie er ter plaatse is en wat zijn roepnaam is. Elk team dat de interventie verlaat, zal het 
tegenovergestelde doen. Zij moeten naar het plotterstation gaan en hun niveau 1 plotting bord 
meenemen. Op die manier heeft de plotter geen zorgen of ze nog aanwezig zijn of niet.  

Voor alle aankomende teams is dit ook het ideale moment om de essentiële informatie over de situatie 
te ontvangen om veilig te kunnen werken: 

• Sectorisering: wat is alfa-kant? 
• Waar zit de brand? 
• Wat is het vermoedelijke stromingspatroon? 
• Wat is de missie/opdracht van de teams?  

Als dit systeem eenmaal operationeel is, wordt de taak van de plotter een stuk realistischer. Hij kan 
zich richten op communicatie, lokalisatie en luchtmanagement van de intern werkende teams. 
Aankomende en vertrekkende teams zijn zelfregulerend in dit systeem. 

5.2. Ken ten alle tijden je strategie 

Aan het begin van de interventie zal de BV beslissen welke strategie zal worden gevolgd. Voor 
brandbestrijding zijn er in het algemeen twee strategieën: offensief of defensief. (Blue Card, 2019) 
Beide strategieën impliceren dat er een bepaalde gevarenzone bestaat. Als de mayday situatie zich 
voordoet in de verwachte gevarenzone, gekoppeld aan de gekozen strategie, is deze over het 
algemeen minder ernstig dan een mayday situatie die buiten de gekozen strategie  plaatsvindt.  

Zo is het hebben van een mayday situatie, veroorzaakt door personeel dat offensief opereert, terwijl 
de gekozen strategie defensief was, meestal zeer ernstig en moeilijk onder controle te krijgen. In zo’n 
situatie zit de brandweerman (m/v) die de mayday verklaarde  in zone  door de BV als te gevaarlijk 
zone omschreven. Daarom was de strategie defensief. Beslissen om dan personeel op een offensieve 
manier in die gevarenzone te laten binnendringen is zeer moeilijk en gaat in tegen de eerdere 
risicoanalyse. Het is duidelijk dat de balans niet naar de controle kan kantelen. De BV moet zijn 
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middelen opwaarderen om te proberen de controle terug te krijgen door middel van een aangepaste 
strategie, terwijl hij de brandweerman (m/v)  die een mayday verklaart, probeert te helpen. De hele 
operatie loopt altijd achter de feiten aan.   

Aan de andere kant is een mayday situatie tijdens offensieve operatie meestal eenvoudiger en vaak 
gemakkelijker om op te reageren. Aangezien de teams al bezig zijn in die zone, zijn ze zeer 
waarschijnlijk in de buurt van de brandweerman (m/v) die de mayday afkondigt. Met andere woorden, 
er is reeds personeel in de gevarenzone aanwezig waar een mayday situatie zich het meest 
waarschijnlijk zal voordoen. Het incident of ongeval gebeurt bijgevolg binnen de risicoanalyse. Dit zou 
moeten betekenen dat er voldoende middelen ter plaatse beschikbaar zijn om op deze situatie te 
reageren. Zo niet, dan waren de middelen niet in evenwicht met de risicoanalyse (zie 5.1). 

Het is daarom van groot belang dat een IC op basis van zijn risicobeoordeling de juiste keuze maakt en 
deze zo duidelijk mogelijk communiceert. Wees altijd in de juiste strategie als er iets misgaat op de 
plaats van interventie.. 

Een bevelvoerder met een optimale strategische commandopositie en het goed 
beheren van de juiste strategie heeft de grootste impact op de veiligheid! (Blue 

Card, 2019) 

 

5.3. De mayday situatie, een gebeurtenis in drie stappen 

De mayday situatie ontwikkelt zich als een gebeurtenis met drie cruciale fasen. 

 

Mayday 
oproep

Mayday 
ontvangen

Reflex acties 
van de 

organisatie
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De brandweerman (m/v) in nood gebruikt het mayday protocol in zijn noodoproep. Het aannemen van 
de mayday oproep gebeurt door de eerste persoon die contact heeft met deze brandweerman (m/v). 
Deze persoon (eerste contact) geeft vervolgens de informatie door met als resultaat een keten van 
organisatorische reflex-acties. Het is mogelijk dat de mayday oproep door verschillende personen 
moet worden doorgegeven, hoewel dit niet ideaal is. 

Het spreekt voor zich dat elke fase op zich een weer een kleine keten van acties is. Deze worden verder 
in het document besproken. 

5.4. Het gaat om de collega in nood! 

Een brandweerman (m/v) die een mayday 
uitroept, heeft ernstige zorgen over zijn 
welzijn. Deze persoon die de mayday oproep 
gebruikt, ondergaat waarschijnlijk aan 
extreme stress in een mogelijk zeer vijandige 
omgeving. Het is van het grootste belang dat 
de reactie op een mayday oproep 
georganiseerd en gestructureerd is rond de 
realiteit van deze persoon. Het is een grote 
fout om het tegenovergestelde zelfs maar te 
verwachten. De hele organisatie, moet 
werken als een organisch dynamische en 
levende structuur (Pupulidy, 2018). Ze moet 
zich aanpassen om zo ondersteunend en 
efficiënt mogelijk te reageren op de mayday 
oproep. Dat antwoord moet worden 
opgebouwd rond de brandweerman (m/v) die 
de mayday situatie aankondigt. Hij of zij is het 
middelpunt. Verwacht niet dat de 
brandweerman (m/v) in nood zich onder 
dergelijke omstandigheden aanpast aan de 

organisatie. Daarom zal je merken dat we ons bij het schrijven van deze richtlijnen richten op een 
dynamische aanpassing vanuit de organisatie naar de mayday situatie toe. Van de brandweerman 
(m/v) die de mayday uitroept verwachten we dat hij met reflex-acties tijd en comfort tracht te winnen, 
misschien een zelfredding kan uitvoeren. De brandweerman (m/v) die de mayday uitroept is 
onafhankelijk in zijn handelen en zal alles doen wat nodig is om meer veiligheid te bereiken om 
uiteindelijk gered te worden. De organisatie dient deze inspanningen te ondersteunen en waar 
mogelijk richting te geven indien dit nodig zou blijken.  

Figuur 7 Rotterdamse brandweerman die via een ladder ontzet zal 
worden uit een benarde situatie. Foto via Arjen Littooij, naam 
fotograaf onbekend. 
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5.5. Mayday situatie, kettingreacties 

Tijd en efficiëntie zijn primerend in de reactie op een mayday situatie. Als je tijd kunt winnen en 
efficiëntie kunt winnen, zal de kans op een positief einde van de mayday situatie aanzienlijk toenemen. 
Als een goed opgeleid team van brandweerlieden op een brand aankomt, dan geeft slechts één 
commando de aanzet tot een keten van acties die zeer vaak resulteert in een eerste efficiënte reactie 
op de situatie. Soms is dit genoeg om de situatie te stabiliseren. 

5.5.1. Een	mayday	begint	chaotisch!	
Wetenschappers hebben de afgelopen jaren gekeken naar de realiteit waarin wij,  hulpverleners, ons 
werk moeten doen. Zij vonden dat het bijna altijd een zeer chaotische en dynamische omgeving is. 
Brandweerorganisaties zijn doorgaans zeer strikt georganiseerd. Ze zijn van boven naar beneden 
gestructureerd met een duidelijke opdrachtregel. Het probleem is dat als we chaos als de nieuwe 
realiteit accepteren, onze strikt georganiseerde organisatie zich soms niet snel genoeg kan aanpassen 
om succesvol te zijn. En heel weinig situaties zijn chaotischer dan de eerste momenten nadat een 
brandweerman (m/v)  een mayday oproep heeft gedaan. Om te begrijpen wat het betekent om een 
chaotische realiteit te hebben, kunnen we het acroniem VUCA gebruiken (Brugghemans, 2018). 

VU
CA

 Volatile De omgeving vraagt dat je snel kan reageren op voortdurende 
veranderingen die onvoorspelbaar zijn en die je niet kan 
controleren.  

Uncertain De omgeving zorgt er voor dat je acties gaat ondernemen 
zonder zekerheid omtrent de uitkomst. 

Complex De omgeving is dynamisch met vele onderlinge verbanden.  

Ambiguous De omgeving is het niet bekend en valt buiten je expertise. 

 

De vraag die we ons moeten stellen is of het vasthouden aan absolute controle ons eerste antwoord 
op een noodsituatie effectiever maakt of niet. We weten dat zeer vaak er zich in de onmiddellijke 
omgeving  van de persoon die de mayday afkondigd er brandweermannen (m/v) al aan het werk zijn. 
(Gary Coney, 2018) Dit betekent dat het meestal niet de externe "kant-en-klare-teams" zijn die de 
collega kunnen helpenof redden. Het zijn de brandweerlieden die zich al in het gebouw bevinden, in 
de interventie, die de mayday oproep horen. Deze teams reageren dan op eigen initiatief op de mayday 
oproep. Zij zullen de BV op de hoogte brengen van hun inspanningen, maar het initiatief is vaak al 
genomen. Dit type actie wordt intentionele acties genoemd door gebruik te maken van daadkrachtige 
zinnen. (Marquet, 2015)  

Om effectief te zijn en zo snel mogelijk te reageren, moeten we onszelf toestaan om opnieuw na te 
denken over hoe we onze reactie op een mayday situatie gaan organiseren. Of hoe we de operatie 
zullen leiden. Wij zijn van mening dat we het meest efficiënt zijn als we vooraf geplande acties hebben 
die worden uitgevoerd zonder dat we deze hoeven te bespreken of te onderhandelen. Daarvoor heb 
je een set reflex acties en getrainde teams nodig die (in ieder geval voor een korte tijd) zelfstandig  
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kunnen werken. Als de situatie waar het team mee te maken heeft een vertrouwde situatie is voor de 
organisatie, levert dit geen problemen op. Maar dat kan niet gezegd worden van een mayday situatie. 
Omdat we de effectiviteit en efficiëntie niet willen verliezen, moeten we overwegen om het voortouw 
te laten nemen door middel van intentionele acties in plaats van richtlijnen. Dit betekent effectief dat 
een BV in de allereerste fase van de reactie op een mayday situatie zijn brandweerlieden versterkt met  
vertrouwen en competentie en hun toelaat intentioneel te handelen. 

5.5.2. Reflex	acties	
Het feit dat een brandweerman (m/v) een mayday oproep gebruikt, zou een reflexwerking moeten 
teweegbrengen bij al het personeel dat op het incident aanwezig is. Deze acties die de teams 
ondernemen worden gestuurd door hun positie met betrekking tot mayday situatie en hun 
verantwoordelijkheid op dat moment. Dit betekent dat teams, in een eerste reactie op een mayday 
oproep, onafhankelijk van het commando, maar met betrekking tot een procedure en veiligheid, 
initiatief zullen nemen. Dat houdt ook in dat zij hun intentionele actie(s) zullen communiceren.  

Dit is vergelijkbaar met ‘swarming’ (zwermende) strategieën en tactieken die zijn waargenomen bij 
grote chaotische incidenten. Deze strategie wordt ook  al tientallen jaren door de strijdkrachten 
gebruikt (David S. Alberts (OASD-NI, 2007). Eenheden reageren in eerste instantie zonder directe 
controle van de commandostructuur. Dit is overigens vaak eenvoudigweg niet mogelijk omdat de 
commandostructuur geen overzicht of inzicht heeft in de situatie en dus niet efficiënt kan reageren. 
Om dit te doen moet de commandostructuur eerst de informatie krijgen die nodig is om hun (de 
zwermende teams) besluitvormingsproces te doorgronden en begrijpen. Dit is potentieel een kostbare 
tijdverspilling. Het geeft ook de verkeerde indruk dat controle een keuze is. Dat is het niet.  

Controle hebben over een situatie is geen keuze, het is een resultaat.  (David S. 
Alberts (OASD-NI, 2007) 

5.5.3. De	kracht	van	zwermen.	
Men moet overwegen om teams, die een short mayday (zie 3.1.1) van een collega in de buurt horen, 
in staat te stellen om onafhankelijk en snel te reageren naar de mayday oproep toe. Het niet toestaan 
van dit initiatief als organisatie kan ertoe leiden dat de kans om de brandweerman (m/v) die hulp nodig 
heeft verloren gaat. Zoals eerder gezegd, werkt de tijd tegen ons tijdens een mayday situatie. (Gary 
Coney, 2018) Het toestaan van dit soort individuele acties door een team in een organisatie is een 
tactiek die zwermen (van het Engelse ‘swarming’) heet.  

Zwermen is een term die afkomstig is van het leger. Het is een tactiek om de vijand te overweldigen 
om het hoofddoel te bereiken. Maar nog belangrijker is dat het ook wordt gebruikt als een tactiek om 
gedecentraliseerd geweld te gebruiken tegen een tegenstander. In het laatste geval legt deze tactiek 
de nadruk op mobiliteit, communicatie, eenheidsautonomie en coördinatie of synchronisatie. 
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Eenheden of teams die onder een zwermtactiek werken, zullen meer intentioneel handelen dan zij die  
een directe opdracht hebben. Ze hebben de intentie om de brandweerman (m/v) in nood bij te staan 
en op basis van hun oordeel de juiste maatregelen te nemen. Nogmaals, afhankelijk van de locatie en 
de taak van elke eenheid, zal de te ondernemen actie verschillend zijn. Maar zodra de mayday situatie 
is uitgeroepen, zal de hele organisatie, als een zwerm, haar acties richten op de intentie om de mayday 
situatie tot een goed einde te brengen. 

Denken dat je dan als BV de controle verliest is verkeerd. Je verloor de controle al eerder en kwam in 
een zeer chaotische situatie terecht met alle aspecten van VUCA (Brugghemans, 2018) aanwezig. Men 
kan ook stellen dat het woord 'controle' niet juist is. Het geeft het idee dat deze chaotische complexe 
situatie onder controle kan worden gehouden door een soort gestandaardiseerde oplossing toe te 
passen. Neem de juiste maatregelen en het probleem is opgelost. Maar dat maakt de dingen echt een 
beetje te eenvoudig, zo niet gevaarlijk eenvoudig. Het enige wat we kunnen doen is werken om de 
voorwaarden te creëren die ons zullen helpen om de controle terug te krijgen en de situatie te 
stabiliseren. Controle is het resultaat van onze acties. 

“Power to the frontline” (Brugghemans, 2018) 

Het nastreven van het bovenstaande betekent dat onze organisaties flexibeler moeten worden. 
Flexibiliteit is de inclusieve combinatie van robuustheid, veerkracht, reactievermogen, flexibiliteit, 
innovatie en aanpassing in uw team en organisatie. Elk van deze eigenschappen draagt bij tot het 
vermogen om effectief te zijn in een dynamische situatie, tijdens onverwachte omstandigheden of bij 
het incasseren van schade. Doeltreffendheid zonder slagkracht is zeer kwetsbaar. (David S. Alberts 
(OASD-NI, 2007) 

 



 

Brandweerman In Nood 

OPERATIONELE RICHTLIJNEN BIJ EEN MAYDAY SITUATIE 
 

 

 
Versie 25-04-19 
mayday richtlijnen v2019.0.docx 

©Brandweerman In Nood 
www.brandweermaninnood.be 
 

32 van 57 
 

 
 

6. Een mayday oproep gebruiken 

De mayday oproep moet snel en zeer effectief gebeuren. Om dit te kunnen doen kant het mayday 
protocol 3 fasen: 

• Short mayday 
• Contact 
• Full mayday 

Elke fase heeft zijn specifieke doelstellingen en moet worden gerespecteerd. Het zal tijd en lucht 
uitspraren.  

6.1. De short mayday 

De short mayday is de eerste actie van een brandweerman (m/v) die een mayday oproep wil plaatsen. 
De brandweerman (m/v) moet zijn radio lokaliseren of op een knop (PTT) drukken om te praten en 
deze te activeren. Hij zal dan een short mayday sturen. De short mayday bestaat uit een kort bericht: 

mayday mayday mayday + naam + korte plaatsbepaling  

De short mayday zal worden herhaald totdat iemand erop gaat reageren. In het ideale geval gebeurt 
dit onmiddellijk, maar men heeft gemerkt dat de mayday oproep vaak verloren gaat in de chaos van 
de radiocommunicatie.  

Het doel van de short mayday is om een communicatielijn op te zetten, om te zeker te zijn dat er 
iemand luistert en dat je informatie niet verloren gaat. 

 

SHORT MAYDAY

• Mayday mayday mayday
• Naam
• Korte indicatie van je lokatie

WACHT
• Om te wachten kan je de short mayday in je hoofd herhalen.

HERHAAL 
SHORT MAYDAY

• Herhaal je short mayday.
• Blijf dit doen tot iemand reageert op je mayday oproep.
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Het doel van de short mayday is om iemand te bereiken die uw mayday oproep kan aannemen. Dit 
betekent dat in essentie niemand de short mayday hoort, zolang niemand op de short mayday heeft 
geantwoord. Met de short mayday proberen we in de kortst mogelijke tijd en met zo min mogelijk 
luchtverbruik in contact te komen met iemand.  

De naam is ook gewoon de naam. Kazerne, autopomp, rang,..... doen er niet toe en is gewoon extra 
informatie die niet dient voor de mayday oproep. Het maakt niet uit wat de rang of het kazerne is, 
collega's zullen reageren op de mayday oproep van elke brandweerman (m/v). 

De korte beschrijving van de locatie is cruciaal. Het is denkbaar dat het mayday oproep is ontvangen, 
maar dat om de een of andere reden het antwoord je niet bereikt. Het is ook mogelijk dat je beperkt 
bent in de tijd en niet de mogelijkheid hebt om een full mayday uit te zenden. Dan bestaat de short  
mayday uit het minimum aan informatie die collega's nodig hebben om te reageren op de mayday 
oproep: wie is in de problemen en waar. 

Bovendien is bekend dat de meeste brandweerlieden worden gered door collega's die in de buurt van 
de mayday situatie werken. Het brandweerkorps van New York (FDNY) houdt sinds 1989 de mayday 
situaties in de gaten. Op basis van deze informatie en de verzamelde gegevens konden zij concluderen 
dat 76% van de brandweerlieden die een mayday oproep doen, daadwerkelijk wordt gevonden door 
een collega-brandweerman (m/v) die al in de buurt zat. (Gary Coney, 2018) Slechts 6% is gelokaliseerd 
door  externe teams. Dit betekent dat de eerste snelle eerste reactie van teams dichtbij cruciaal is en 
vaak het meest effectief. Daarom is de snelle short mayday met een korte beschrijving van de locatie 
zo belangrijk.  

6.1.1. Wat	als	er	niemand	luistert?	
Radio's zijn kwetsbare en grillige dingen. Het is zeer waarschijnlijk dat ze falen op een cruciaal moment 
of dat het gemanipuleerd wordt zonder dat je dat bewust doet. Bijvoorbeeld:  

• De radio werd uitgeschakeld 
• Radio staat op een ander kanaal 
• Radio heeft een lege batterij 
• De aansluiting van de PTT of headset is beschadigd 
• Je bent gewoon buiten het bereik van anderen of het netwerk 
• … 

Met andere woorden, onze radio is een van de meest kwetsbare schakels in de keten in het geval van 
een mayday situatie.  
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Als je een short mayday meerdere keren roept en je krijgt de sterke indruk dat er niemand luistert, dan 
moet je (indien mogelijk) nadenken over de volgende opties: 

• Controleer of uw radio werkt, zet hem aan indien nodig, zet het volume hoger indien nodig. 
• Als je een push to talk / headset  gebruikt, stop dan met deze te gebruiken en gebruik gewoon 

de radio. Misschien werkte een van de connectoren niet goed. 
• Overweeg om over te schakelen naar een kanaal waarvan u zeker weet dat er iemand naar u 

luistert.  

Een van de bovenstaande acties kan het verschil maken tussen het wel of niet kunnen versturen van 
een mayday oproep. Maar om deze acties te kunnen doen moet je ervaren zijn in het manipuleren van 
je radio met brandhandschoenen in beperkte zichtbaarheid. Dit is een vaardigheid waar maar heel 
weinig brandweerlieden daadwerkelijk op trainen. Het is verstandig om er een gewoonte van te maken 
om je radio altijd met brandhandschoenen te manipuleren wanneer je maar kunt. 

Denk ook na over alternatieve methoden om de aandacht te trekken. Tegen iets slaan om een 
repeterend geluid te maken, je zaklamp laten knipperen, indien mogelijk schreeuwen,.... Het is in het 
verleden allemaal bewezen dat ze in sommige situaties effectief zijn. 

6.2. De full mayday 

Zodra er contact is gelegd en de brandweerman (m/v) de bevestiging heeft dat iemand naar zijn 
mayday oproep luistert, kan hij meer informatie sturen. Dit is het doel van de full mayday. Met de full 
mayday zal de brandweerman (m/v) die een mayday situatie aankondigt alle nuttige informatie delen 
om hem zo efficiënt mogelijk te hulp te kunnen schieten. 

Een full mayday is altijd volgens een bepaalde structuur met bepaalde informatie.: 

 

mayday + 
Wie?

•Mayday, mayday, mayday
•Naam

Waar?

• Locatie van de mayday situatie
• Laatstgekende locatie als exacte locatie niet mogelijk is

Welk 
probleem?

• Waarom doe je een mayday oproep, wat is je probleem? 

Welk plan?
•Welk plan heb je, wat ga je doen na je mayday oproep?
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De full mayday is in principe de overdracht van alle informatie die nuttig is om de brandweerman (m/v) 
te helpen bij het oplossen van zijn mayday situatie. U zult merken dat sommige informatie niet is 
opgenomen in dit eerste gestandaardiseerde antwoord. Dit is met opzet en de persoon die de mayday 
oproep ontvangt, moet in eerste instantie niet proberen om meer informatie te krijgen. Zoals we al 
eerder hebben aangegeven, gaat het bij deze richtlijnen om de brandweerman  (m/v) die de mayday 
verklaart, niet om de procedure zelf. Dus in eerste instantie gaan we verder met wat we van de 
brandweerman (m/v) krijgen die de mayday verklaart. 

Aan de kant van de brandweerman (m/v) die de mayday roept, is het van cruciaal belang dat hij precies 
die informatie doorgeeft die nodig is om de meest adequate reactie te krijgen. Dit kan ervoor zorgen 
dat de inspanningen om de collega in nood te helpen al in een vroeg stadium zo goed mogelijk gericht 
kunnen worden.  

6.2.1. Wat	met	lucht	/	restdruk	in	de	cilinder?	
Tijdens normale operaties, maar nog meer tijdens trainingen, is het heel gebruikelijk om restdruk in de 
cilinder te vragen. Dit om de resterende tijd in de gaten te houden en om teams op tijd te laten 
terugkeren. Het is eerlijk om te zeggen dat dit een gewoonte is geworden. Wij vinden het normaal dat 
men zijn restdruk kan aangeven. Het is zover gekomen dat we ons zelfs ongemakkelijk voelen als we 
niet voldoende antwoord krijgen op de vraag "Wat is je resterende druk?".  

We moeten echter realistisch zijn. Het uitlezen van de restdruk onder moeilijke of zelfs vijandige 
omstandigheden is niet zo eenvoudig. Vaak zal het gewoon te moeilijk zijn. Het heeft geen zin om een 
reeds gestresste persoon nog meer onder druk te zetten door te vragen om zijn resterende druk in dit 
stadium van de mayday situatie. 

6.3. Training voor de mayday situatie 

Dit alles kan alleen werken als de brandweerlieden goed getraind zijn in het gebruik van de mayday 
oproep. Het zou een automatische reflexvaardigheid moeten zijn die in werking treedt als ze denken 
dat ze hulp nodig hebben of op het punt staan de controle over hun situatie te verliezen. Het is van 
cruciaal belang dat de brandweerlieden ook getraind en gecoacht worden in het zo vroeg mogelijk 
herkennen van een probleemsituatie. Door dit in verschillende situaties en met verschillende soorten 
training te oefenen kan de brandweerman (m/v) de mayday oproep gebruiken om op tijd om hulp te 
vragen. Wij zijn van mening dat elke brandweerman (m/v) minstens één keer per jaar een mayday 
training moet krijgen om enige vaardigheid te behouden in het uitzenden van een mayday oproep. 
Vaker is natuurlijk alleen maar beter. 
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7. Aannemen van een mayday oproep 

Het 'nemen van de mayday' is een andere formulering voor het nemen van de verantwoordelijkheid 
om de informatie van de brandweerman (m/v) die de mayday roept te ontvangen om een efficiënte 
organisatorische reactie te garanderen. Men moet zich echt bewust zijn van deze 
verantwoordelijkheid. De informatie die een brandweerman (m/v) in zijn full mayday doorgeeft is 
letterlijk alles wat hij op dat moment heeft om terug in veiligheid te komen.  

7.1. Wie neemt de mayday? 

Idealiter is de persoon die de short mayday aanneemt aan de BV. Als de BV de mayday niet oppikt, is 
een andere goede optie de meldkamer. 

Maar het is mogelijk dat geen van de eerste twee opties de mayday oproep hoort. Een brandweerman 
(m/v) kan net binnen het bereik zijn van de radio van de collega die de mayday aankondigt. Daarom, 
als je merkt dat er geen reactie is op een mayday oproep na de short mayday’s, kan iedereen die de 
short mayday hoort, deze opnemen. Op dat moment neemt de persoon die de mayday oproep 
ontvangt, de verantwoordelijkheid op zich om ervoor te zorgen dat ofwel de BV ofwel de meldkamer  
zo snel mogelijk op de hoogte wordt gesteld van de mayday situatie. Zij zullen dan alle informatie van 
de full mayday doorgeven. Om dit te doen zal de persoon die de mayday oproep doorschakelt opnieuw 
het maydayprotocol gebruiken om contact op te nemen met de BV of de meldkamer. 

Een andere overweging is dat het waarschijnlijk geen goed idee is om de mayday oproep aan te nemen 
als u het dichtst bij de mayday situatie bent. Elke persoon in de buurt van het mayday situatie zal 
waarschijnlijk reageren op de mayday oproep door te proberen direct hulp te bieden. Daarom, als u 
zich realiseert dat u de dichtstbijzijnde persoon bent bij de mayday oproep (dankzij de informatie in 
de short mayday) moet je reageren naar de brandweerman (m/v) die de mayday roept om hulp te 
bieden in plaats van de mayday oproep te nemen. Het nemen van het mayday oproep zou je tijdelijk 
blokkeren en je zou potentieel waardevolle tijd verliezen. Het is beter om iemand anders te laten 
antwoorden op de short mayday, zodat je de full mayday kunt beluisteren terwijl je op weg bent naar 
de persoon die de mayday situatie heeft aangegeven. Uiteraard zal je tijdens deze intentionele actie 
(Marquet, 2015) communiceren wat je bedoelingen zijn naar de BV. Bovendien zul je alleen 
intentionele acties ondernemen als je het veilig en zonder meer problemen te veroorzaken kunt doen. 
Als je bijvoorbeeld werkt met de slang die het vuur binnen de perken houdt, dan doe je er waarschijnlijk 
goed werk om alle anderen veilig te houden die de brandweerman (m/v)  in nood kunnen. Dit blijven 
doen is zeer waarschijnlijk je beste bijdrage aan een positief resultaat voor de mayday situatie. 

7.1.1. Hoe	antwoorden	op	een	mayday	oproep?	
Wanneer je een short mayday hoort en besluit dat je de mayday oproep gaan aannemen moetje dit zo 
rustig mogelijk doen. Je hoeft alleen maar te vermelden wie je bent en te vragen om de full mayday 
door te geven. Bijvoorbeeld: "Jeff voor de mayday, stuur je full mayday!". 
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Wanneer je de full mayday heeft ontvangen, herhaalt u deze naar de collega in nood. Ook dit moet 
rustig en met een duidelijke en begrijpelijke stem gebeuren. Het beantwoorden van de mayday oproep 
met de herhaling van de volledige mayday heeft verschillende positieve effecten: 

• De brandweerman (m/v) die de mayday verklaart hoort dat zijn boodschap goed begrepen is 
of niet. Indien nodig kan hij nog corrigeren. 

• Anderen die luisteren kunnen snel actie ondernemen als reactie op de mayday situatie als ze 
zich in de buurt van de locatie bevinden. Ze doen dit op basis van de informatie uit het full 
maydaybericht dat dan al twee keer herhaald is. 

• Anderen ter plaatse (BV) en de meldkamer horen ook de bevestiging en herhaling van de 
mayday oproep. Ze kunnen dan ook beginnen met de onmiddellijke reflex-acties zonder dat 
ze meer vragen hoeven te stellen. 

Het is best niet zo dat de brandweerman (m/v) die het dichtst bij het de mayday situatie zit de 
noodoproep aanneemt. Dit om een voor de hand liggende reden: als je het dichtst bij het mayday 
situatie zit, ben je zeer waarschijnlijk degene die de collega in nood het snelst bereikt (Gary Coney, 
2018). Dit betekent dat je de eerste bent die de collega gaat assisteren. Deze acties zijn belangrijker 
dan de mayday oproep aannemen. Tijd is vaak een probleem. Daarom, als je je realiseert dat je het 
dichtst bij de collega zit die de mayday verklaart: reageer op de mayday situatie zelf en laat anderen 
het woord voeren. Pas zodra de mayday radio procedure is voltooid, zal je de BV snel op de hoogte 
stellen van uw reactie op de mayday situatie. Bijvoorbeeld: "Jones reageert op de mayday!" 

Maar vergeet niet dat intentionele acties om te reageren op de noodsituatie nooit een negatief effect 
mogen hebben op de algehele veiligheid en brandontwikkeling. De brand onder controle houden of 
zelfs doven kan precies zijn wat nodig is. Sterker nog, als de brand is geblust, heeft u direct meer 
middelen beschikbaar voor de mayday situatie. 

7.1.2. Een	mayday	oproep	doorgeven	voor	een	collega	
Als een brandweerman (m/v) een mayday oproep aannam van een collega die de BV of de 
meldkamer niet kon bereiken, dan is hij verantwoordelijk om de mayday oproep zo efficiënt 
mogelijk door te geven naar de BV of de medlkamer. Indien nodig moet hij zijn positie veranderen 
om binnen het bereik van een radio of netwerk te komen. 

Er zijn twee cruciale dingen aan het doorschakelen van de mayday oproep voor een collega: 

1. Je moet in je short en full mayday aangeven dat je een mayday situatie voor een collega 
aan het melden bent. Bijvoorbeeld: "Mayday mayday mayday mayday, Jones verklaart een 
mayday voor Thomas, laatste locatie alfa kant, eerste verdieping." 

2. Je moet in de full mayday alle informatie op precies dezelfde manier opnemen als je 
collega je heeft verteld 

7.1.3. Blijf	stil,	luister	en	indien	mogelijk:	reageer!	
Als iemand een mayday oproep uitstuurt, staat dit gelijk aan absolute radiostilte voor alle andere 
aanwezigen. Alleen de persoon die de mayday oproep aanneemt, mag communiceren. Het is goed om 
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de communicatie te hervatten zodra het mayday protocol is voltooid (wanneer de full mayday is 
herhaald langs de ontvangende kant) en wanneer de operaties in reactie op de mayday situatie worden 
opgestart. Kies verstandig wat je wil zeggen en wat niet. Stuur alleen de absoluut noodzakelijke 
informatie door. Om het radiokanaal vrij te houden, mag er geen eenvoudige informatie meer worden 
verzonden. Gebruik indien nodig intentionele acties voor voor de hand liggende zaken en 
communiceer uw intenties zo snel als nodig /mogelijk is.  

7.1.4. Eindresultaat	van	een	mayday	oproep	
Idealiter zou dit, nadat de mayday oproep is ontvangen en de BV / meldkamer op de hoogte is gesteld, 
een kettingreactie op gang moeten brengen. Het is een goed idee om de radiocommunicatie tot een 
minimum te beperken en zich te concentreren op het werk met de operationele capaciteit ter plaatse.  
Tegelijkertijd zal de dispatching z.s.m. beginnen met het verhogen van de operationele capaciteit.  
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8. Organisatorische reacties op de mayday 
situatie 

“Een belangrijke kritieke factor is de hoeveelheid middelen die je systeem heeft en 
de volgorde van hun aankomst op de plaats van interventie. Simpel gesteld, hoe 

meer we hebben, hoe meer we kunnen doen.” (Blue Card, 2019) 

Er zijn drie niveaus rond de mayday oproep met mogelijke reflex-acties wanneer een mayday situatie  
wordt gedeclareerd. 

 

8.1. De BV 

Wanneer een situatie wordt uitgeroepen tot een mayday situatie, staat het IC heel vaak voor grote 
uitdagingen. Kortom, zijn interventie werd net opgesplitst in twee interventies. Soms lopen beide 
interventies heel los van elkaar, maar het kan ook zijn dat ze sterk met elkaar verbonden zijn. In 
ieder geval zullen er veel dingen gaan gebeuren en het is een illusie dat één BV 100% controle zal 
behouden. Het is niet mogelijk om in deze zeer dynamische situaties zo snel een dergelijke controle 
te behouden. We moeten niet vergeten dat dit een VUCA-achtige situatie is. Zie p. 5.5.1 

Als we naar een mayday situatie willen kijken, zijn er in het algemeen twee groepen: 

• De mayday situaties die snel worden opgelost. (korte mayday situatie) 
• De mayday situaties zich in de tijd uitstrekken. (lange mayday situatie) 

Mayday

Ploegen binnen 
/  vlakbij

BV / ploegen 
verder weg

Meldkamer
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8.1.1. De	korte	mayday	situatie	
Het kan alleen als goed nieuws worden beschouwd als het heel snel duidelijk is dat de mayday situatie 
in korte tijd met een minimum aan inspanning zal worden opgelost. 

Vaak zijn het de bemanningen die de short mayday horen die beginnen te reageren als ze dat snel, 
veilig en efficiënt kunnen doen. Terwijl ze dit doen, kunnen ze idealiter luisteren naar de full mayday 
die door de BV of een bemanning verder weg wordt meegenomen. De tijd om te reageren op een short 
mayday kan beperkt zijn. Omringende teams en de BV moeten zich concentreren op het ondersteunen 
en veiligstellen van deze eerste reddingsinspanningen. Als de BV deze inspanningen niet veilig acht, 
moet hij deze teams terugtrekken. Het is duidelijk dat dit ernstige gevolgen kan hebben voor de 
brandweerman (m/v) die een mayday oproep doet. 

De korte mayday situatie wordt opgelost zonder grote ondersteunende acties zoals rotatie van 
personeel, extra luchttoevoer voor de collega in nood, technische bijstand van andere bemanningen, 
....  Als gevolg hiervan zal de BV ook snel in staat zijn om een bericht naar de meldkamer te sturen dat 
de mayday situatie is opgelost en dat er geen verdere actie meer nodig is. Uiteraard kan het mogelijk 
zijn dat er nog steeds specifieke ondersteuning wordt gevraagd, zoals bijvoorbeeld medische 
ondersteuning als de collega gewond is geraakt. 

8.1.2. De	lange	mayday	situatie	
In dit geval zal de mayday situatie niet in korte tijd worden opgelost. Meerdere teams zullen betrokken 
zijn en het luchtmanagement wordt een kritische factor. Het resultaat is een belangrijke 
organisatorische inspanning die nodig is. 

Als de brandweerman (m/v) die de mayday oproep doet snel gevonden wordt, dan ligt de nadruk het 
meest op de luchttoevoer en het zo snel mogelijk beveiligingen en evacueren. De BV moet 
ondersteunend personeel hebben die het luchtverbruik in de gaten houdt om ervoor te zorgen dat de 
bemanningen snel genoeg roteren om te voorkomen dat bijkomend personeel in de problemen komt. 
Als dat niet het geval is, bestaat de kans dat er secundaire mayday oproepen plaatsvinden. Het spreekt 
voor zich dat er in dit geval een plotsysteem van niveau 2 (zie 5.1.3.2) nodig zal zijn. 

Als de brandweerman (m/v) die de mayday oproep aangeeft nog niet gelokaliseerd is, dan moet de BV 
het systematisch zoeken naar die verloren brandweerman (m/v) coördineren. Ook hier is een strikte 
opvolging van het luchtverbruik van cruciaal belang om secundaire mayday oproepen te vermijden.   

8.2. Ploegen dicht bij de mayday oproep 

Dit zijn meestal bemanningen die ook binnen aan werken zijn. Wanneer een mayday situatie wordt 
verklaard, moeten ze de mayday oproep niet over de radio aannemen, maar zo aandachtig mogelijk 
luisteren om te kunnen beoordelen of ze onmiddellijk actie moeten ondernemen. 
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Als je begrijpt dat je het dichtst bij de mayday situatie zit kun je helpen mits te beoordelen of je dit 
veilig kunt doen. Om deze beslissing te nemen moet men 2 vragen beantwoorden : 

• Kan ik veilig stoppen met wat ik aan het doen ben en reageren op de mayday oproep. Zal ik 
door mijn acties hier te stoppen de omstandigheden niet slechter te maken? 

• Kan ik vanuit mijn positie veilig het mayday locatie bereiken? 

Als het antwoord op beide vragen zodanig is dat u veilig naar de mayday locatie kunt gaan, doe dit dan 
zonder tijdverlies. Zodra de full mayday is bevestigd, ben je de eerste die de radio neemt en aangeeft 
dat je reageert op de mayday situatie: "Jones reageert op de mayday". 

Deze eerste reactie is inderdaad een actie die een bemanning zou kunnen ondernemen zonder 
toestemming te vragen of de opdracht daartoe te ontvangen. Het is wat we zouden kunnen noemen 
intentionele actie (Marquet, 2015). We moeten toegeven dat we teams hiermee een extra niveau van 
onafhankelijkheid in handelen geven.  Echter, aangezien we weten dat 76% van de brandweerlieden 
die een mayday oproep doen gevonden worden door collega’s die zich in de onmiddellijke omgeving 
bevinden, kan deze eerste snelle reactie echt het verschil maken. (Gary Coney, 2018) 

Het moet ook heel duidelijk worden gemaakt dat het blussen van de brand vaak het beste is wat je 
kunt doen om een mayday situatie te helpen stabiliseren. Daarom zullen ploegen die actief werken 
aan het blussen van de brand de noodlijdende brandweerman (m/v) meer helpen door nog meer 
moeite te doen om het vuur te blussen dan door naar de mayday locatie te racen. Een ding dat ze 
kunnen overwegen is om eerst te proberen de zone waar de collega in nood zich vermoedelijk bevindt, 
af te koelen / de vlammen neer te slaan. 

Opgemerkt dient te worden dat een van de eerste acties die moet worden ondernomen wanneer een 
bemanning de brandweerman (m/v) in nood lokaliseert, is om het geluids-alarm uit te zetten. Dit zal 
de kwaliteit van de radiocommunicatie sterk verbeteren. Ten tweede moeten ze de luchttoevoer van 
de collega veiligstellen en pas dan moeten ze aan een evacuatie beginnen te werken. Dit steeds 
rekening houdende met hun eigen luchtreserve en er dus op lettende geen secundaire mayday 
situaties te creëren. 

8.3. Ploegen verder weg van de mayday situatie 

Alle andere bemanningen die niet-essentiële taken uitvoeren, zullen zich melden bij de BV en stand-
by staan om de collega's te helpen bij het reageren op de mayday situatie. Om te kunnen reageren op 
de mayday situatie blijven ze op het eerste kanaal (als de keuze is gemaakt om kanalen op te splitsen). 

Als bemanningen de reddingacties dienen ondersteunen door verder te werken aan de eerste 
interventie dienen ze de radioprocedure te respecteren. Als er is besloten en gecommuniceerd dat het 
back-upkanaal voor de lopende activiteiten zal worden gebruikt, dan zullen zij overschakelen naar dit 
kanaal. 
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8.4. De meldkamer 

Ook al is de meldkamer het verst weg, toch kunnen zij een belangrijke rol spelen om zo efficiënt 
mogelijk te reageren wanneer een mayday situatie wordt gedeclareerd. Vooral in het begin, de meest 
chaotische en dynamische fase, kunnen zij een cruciale rol kunnen spelen om de BV weer op weg te 
helpen naar controle. 

8.4.1. Operationele	optimalizatie	van	de	meldkamer	
Laten we niet vergeten dat het heel snel heel hectisch wordt. Het zal niet alleen een chaos worden 
op de incidentlocatie, het kan ook erg chaotisch worden in de meldkamer. Hoe eerder je de 
mensen hebt om de communicatie bij te houden, hoe eerder je op weg bent naar de controle. 
Maar dat kan enige tijd duren. 

Om ervoor te zorgen dat de reactie op een mayday situatie ook op het niveau van de meldkamer 
zo efficiënt mogelijk is, moeten zij ook hun specifieke plannen voor het geval van een mayday 
situatie bij de hand hebben. Dit betekent (weer) letterlijk (meer) mensen zo snel mogelijk. Als de 
meldkamer haar ondersteunende rol maximaal wil spelen, moeten de volgende rollen worden 
ingevuld: 

• Comm's en ondersteuning van IC's (lopende interventie) 
• Comm's en ondersteuning van MC (mayday operatie) 
• Comm's met interne afdelingen en externe organisaties. 

Dit betekend dat er zo snel mogelijk 3 personen toegewezen moeten worden aan de interventie 
met de noodoproep. 

Het is tevens een goed idee om van te voren de focuspunten op prioriteit te voorzien. 

1. Ondersteuning, indien nodig, van de overdracht van informatie van de brandweerman (m/v) 
die de mayday roept naar de BV aanwezig bij de interventie. 

2. Haal extra middelen in de meldkamer of wijs collega's toe om klaar te staan. 
3. Bel en verstuur de gestandaardiseerde reflexrespons op de mayday (zie 8.4.3). 
4. De eerste extra persoon in de meldkamer richt zich op de mayday situatie en de BVM. 
5. De tweede extra persoon in de meldkamer richt zich op de BV en de oorspronkelijke 

interventie. 
6. Derde extra persoon in de dispatch richt zich op organisatorische verantwoordelijkheden en 

externe communicatie. Zeer waarschijnlijk zal hij communiceren met de BVO, de meldkamer 
van extra middelen naar de halteplaats organiseren,.... Hij is verantwoordelijk voor het 
verzendkanaal dat door de teams op de heenweg wordt gebruikt (als dat bestaat). Deze 
persoon zal ook verantwoordelijk zijn om voldoende middelen in stand-by te zetten. Het is 
zeer waarschijnlijk dat er meer middelen nodig zullen zijn of misschien moeten worden ingezet 
om de reactietijd van andere eenheden in het gebied te dekken. Deze dispatcher moet dit 
voorbereiden zodat deze extra middelen, indien nodig, klaar zijn om te vertrekken. 
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8.4.2. Optimaliseer	communicaties.	

Nota van de auteur. 

Dit is een moeilijk onderwerp om de ideale inzichten te geven. In sommige 
regio's (zoals sommige landen in Europa) is er een sterke neiging tot 
compartimentering van de radiocommunicatie. In Nederland werkt elke 
brandweerauto eigenlijk in een eigen werkgroep. In andere regio's (zoals de 
VS) is er een tegengestelde tendens. Vaak werken ze graag samen op één 
radikanaal.. Onze moeilijkheid is dat er geen onderzoek of gegevens zijn die 
duidelijk kunnen aangeven wat het meest efficiënt en veerkrachtig is. We 
zullen proberen stappen te ondernemen om dit probleem beter te begrijpen 
en hopen in de toekomst meer definitieve informatie te krijgen. 

We kunnen dus begrijpen dat men ervoor kan kiezen om op één radiokanaal 
te werken, of dat men de keuze kan maken om met meerdere radiokanalen 
te werken. Het belangrijkste is dat welke strategie je ook kiest, het moet 
dezelfde zijn voor de naburige korpsen als je moet samenwerken.  

Idealiter luisteren de dispatchers naar alle communicatie van lopende interventies. Dit betekent dat zij 
misschien degenen zijn die het mayday oproep zullen horen en misschien zullen antwoorden als de BV 
de mayday oproep niet aanneemt. Dit is in feite niet noodzakelijk een slechte situatie. Er zijn 2 redenen 
waarom het voor een dispatcher aanvaardbaar zou kunnen zijn om de mayday oproep aan te nemen 
als de BV dit niet doet: 

• Ze blijven waarschijnlijk rustiger en zijn minder emotioneel door de afstand tussen de 
meldkamer en de mayday situatie. 

• Terwijl de dispatch de mayday oproep aanneemt, kan iedereen op de interventie meeluisteren 
en daadwerkelijk beginnen te reageren, inclusief de BV.  

Op die manier kunnen acties bijna parallel lopen met de communicatie, wat een voordeel geeft in tijd. 

Als de verzending van de mayday oproep niet ideaal is en het bericht moeilijk te begrijpen is, hebben 
de dispatchers bijna altijd de mogelijkheid om het mayday bericht af te luisteren. Vooral als de persoon 
die de mayday situatie zelf heeft afgekondig zwijgt. Vervolgens spelen de dispatchers een cruciale rol 
bij het zo snel mogelijk uitfilteren van de essentiële informatie en het doorgeven ervan aan de BV. 

Verder is het mogelijk dat de brandweerman (m/v) die zelf de mayday roept, vrij communicatief is of 
om de een of andere reden blijft uitzenden. Vervolgens kan de centrale het personeel op de 
incidentlocatie ontlasten door een persoon aan te stellen die via de radio met de brandweerman (m/v)  
in nood zal spreken. Deze persoon zal op een niet-stressvolle manier proberen de collega in nood te 
ondersteunen in hun overlevingsinspanningen en zal ook proberen om meer nuttige informatie te 
krijgen. 
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De meldkamer kan er ook voor kiezen om een extra kanaal toe te wijzen aan de BVM en de 
bemanningen onder zijn commando. Vooral als het mayday kanaal niet bruikbaar is door interferentie 
door de brandweerman (m/v) in nood zelf. Als deze beslissing wordt genomen, wordt één persoon op 
de meldkamer een aangewezen mayday persoon die verantwoordelijk is om naar het mayday kanaal 
te luisteren en indien mogelijk te communiceren met de brandweerman (m/v) in nood. Afhankelijk van 
de situatie kan deze rol later worden overgedragen aan een persoon ter plaatse. Er moet altijd een 
relaispersoon zijn tussen degene die met de mayday praat en de BVM. 

8.4.3. Optimaliseer	de	logistiek	
Het is vaak een kwestie van logistiek om het antwoord op een mayday situatie effectief te maken. 
Meer mensen en meer uitrusting / technische uitrusting in combinatie met effectief leiderschap maakt 
uiteindelijk het verschil. Vooral als het een lange mayday situatie wordt, zijn het de extra middelen die 
het verschil maken.  

i. De	menselijke	factor	
Onderzoek van Steve Kreis (Kreis, 2003) naar aanleiding van het overlijden van brandweerman  
Brett Tarver heeft geleerd dat voor het horizontaal evacueren van een onbewuste brandweerman  
30m, over een glad oppervlak, 12 brandweerlieden nodig zijn. En al die 12 brandweerlieden 
begonnen met een volle ademluchtfles.  Als je er rekening mee houdt dat er ook een oude 
interventie aan de gang is, is het niet moeilijk te begrijpen dat er zo snel mogelijk een aanzienlijke 
hoeveelheid mankracht nodig is op de interventie waar de mayday situatie wordt afgekondigd. 

Wij stellen daarom voor dat wanneer een mayday oproep wordt ontvangen, er de volgende reflex-
acties door een meldkamer moeten worden uitgevoerd: 

• Stuur 2 of 3 pompwagens uit met in totaal 12 personen die in staat zijn om met ademlucht te 
werken. Idealiter staan deze het dichtst bij de plaats van interventie. Maar strategisch gezien 
is dit misschien geen goede keuze. Wat als er weer een brand in dezelfde sector zou 
voorkomen en je net al je middelen naar de mayday situatie hebt gestuurd. In ieder geval 
moeten ze, waar ze ook vandaan moeten komen, zo snel mogelijk aan de slag gaan als reactie 
op een mayday situatie. 

• Bij extra personeel moet men ook denken aan de ‘span of control’. Het is weinig waarschijnlijk 
dat een BV een lopende brandoperatie kan coördineren in combinatie met een maday 
operatie. Daarom worden er minstens twee extra bevelvoerders gestuurd. Een van hen zal de 
rol van BVM op zich nemen en de andere wordt BVO. Beide  hebben best veel ervaring en 
mogelijk een specifieke mayday training. Het zou zinvol kunnen zijn om specifieke personen 
op een lijst te zetten die klaar zijn om deze taak op zich te nemen. 

• Ter ondersteuning van het BV en BVM is een goed plottingstation (zie 5.1.3) nodig. Zorg ervoor 
dat hiervoor voldoende personeel en materiaal aanwezig is. 
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Bij de inzet van de extra mankracht kan men best de volgende volgorde aanhouden: 

1. Eerst extra brandweerlieden. Deze vrachtwagens moeten zo snel mogelijk naar de RV-plaats 
rijden. Via de radio ontvangen ze zoveel mogelijk informatie. Ze kunnen naar het juiste kanaal 
luisteren om een beeld te krijgen van de lopende operaties. 

2. Een extra officier die de rol van BVM zal opnemen. Hij of zij gaat direct naar de interventie. Hij 
luistert naar de communicaties om een beeld te krijgen van de lopende operaties. 

3. Tweede extra officier die de rol van BVO op zich neemt. Hij of zij gaat direct naar de interventie. 
Hij heeft een assistent nodig die hem helpt bij het opvolgen van alle radiocommunicatie om te 
bepalen waar hij ondersteuning of logistieke ontlasting kan bieden voor het BV en BVM.  

ii. De	technische	factor	
De extractie van of toegang krijgen tot een ingesloten brandweerman (m/v) kan vrij technisch zijn. 
Vooral als er sprake is van een instorting wordt het vaak een technische redding. Het is een goed beleid 
om een zware reddingseenheid naar een mayday situatie te sturen. 

Als de mayday situatie bovenliggende verdiepingen omvat, kan een extra ladder of hoogwerker ook 
nuttig zijn. 

Denk ook aan extra ademlucht, rehabilitatie voor de brandweerlieden, licht-eenheden als je 's nachts 
werkt, .... 

iii. De	medische	respons.	
We moeten niet vergeten dat er (ernstig) gewonde brandweerlieden kunnen zijn die direct medische 
hulp nodig hebben. Daarom zal er voor elke mayday situatie minstens één ambulance (team van 2 
ambulanciers) en één medisch team (paramedicus of beter) worden gestuurd. Als er meerdere mayday 
oproepen zijn wordt het aantal ambulances aangepast. Normaal gesproken kan één medisch team 2 
kritische patiënten behandelen. Dus per 2 mayday oproepen één medisch team. 

8.4.4. Optimalizeer	het	operationeel	opschalen	
Het risico bestaat dat wanneer extra middelen worden toegevoegd, dit tot nog meer chaos leidt. Dit 
moet worden vermeden. De beste manier om dit te doen is door ze toe te voegen in een 
gecontroleerde wijze. Daarom is een RV-punt (zie voetnoot 5) nodig. Om stress en extra taakbelasting 
voor de BV te minimaliseren is het een optie dat de meldkamer het RV-punt kan aanwijzen. De 
meldkamer moet ervoor zorgen dat alle aankomende middelen uit dezelfde richting aankomen om 
problemen met voertuigen die in tegengestelde richting staan te voorkomen. 

Als de eerste aankomende ploegen constateren dat het aangewezen RV-punt niet haalbaar is, kunnen 
zij een alternatief vragen of voorstellen doen. 

De extra BVM en BVO gaan direct naar de interventie en nemen contact met het originele BV. Ze 
verdelen de taken (en schakelen over naar het juiste kanaal als de keuze wordt gemaakt om de kanalen 
op te splitsen). De BV naar het back-up werkkanaal, de BVM naar het oorspronkelijke kanaal dat nu 
het mayday kanaal is geworden. Zowel het BV als het BVM kunnen de meldkamer vragen om extra 
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middelen van het RV-punt naar de interventie toe te sturen. Het is de verantwoordelijkheid van de 
meldkamer om dan de leiding te nemen over de gevraagde middelen en om het juiste kanaal te 
communiceren zodat ze in contact kunnen komen met het BV of BVM.  

8.5. Het gaat om lucht! 

Elke mayday situatie die niet snel wordt opgelost, zal aanzienlijke hoeveelheden extra lucht / cilinders 
nodig hebben. Ploegen die binnen werken in verband met de mayday situatie zullen het gebouw 
verlaten en zullen nieuwe cilinders nodig hebben. Sommige bemanningen zullen uitgeput raken en 
moeten worden vervangen. En natuurlijk zal de brandweerman (m/v) die de mayday oproep heeft 
gebruikt roept ook permanent van lucht voorzien moeten worden. 

Ook hier geldt dat een mayday situatie met een langere duur een enorme hoeveelheid middelen vergt. 
Veel brandweerlieden zullen hierbij betrokken zijn en ze zullen zeer waarschijnlijk elk van hen 
meerdere cilinders gebruiken. Het is daarom belangrijk dat er snel gereageerd wordt vanuit de 
organisatie (meldkamer) om voldoende middelen rond het continue gebruik van ademlucht door een 
groot aantal brandweerlieden ter plekke te sturen. 
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9.  Leiderschap tijdens een mayday situatie 

Het is niet mogelijk om dit onderwerp volledig in dit document te behandelen. Leiderschap tijdens een 
mayday situatie is op zich al een heel apart document waard. Maar we willen om te beginnen een 
aantal inzichten geven. 

Wanneer zich een mayday situatie voordoet, gaat de situatie waarschijnlijk van (redelijk) 
gecontroleerd naar ongecontroleerd of chaotisch. Alle VUCA-elementen (zie 5.5.1) zullen acuut 
aanwezig zijn. Het is een illusie dat je als BV de controle kunt heroveren door sommige beslissingen of, 
erger nog, door sommige bevelen te geven. Het terugkrijgen van de controle zal tijd kosten en zal 
worden bereikt door middel van een proces van doordachte beslissingen en goed uitgevoerde 
tactieken. 

Eén van de eerste misvattingen is dat leiderschap wordt gekwalificeerd door de mate van controle die 
je hebt over de situatie. Dit is een vals idee. Leiderschap tijdens een mayday situatie is te quantificeren 
door de effectiviteit van je teams die werken om het doel te bereiken. Betekent het feit dat een 
interventie volledig chaotisch wordt wanneer een mayday oproep valt, dat er sprake is van slecht 
leiderschap? Helemaal niet. De reactie op het mayday situatie zal het moment zijn waarop de leiding 
wordt getest.  

9.1. Accepteer de mayday 

Ten eerste, als een bevelvoerder, begrijp dat je ooit te maken kan krijgen met het feit dat een van je 
brandweerlieden een mayday oproep stuurt. Je moet je mentaal moeten voorbereiden op dit moment. 
Door die voorbereiding en training heb je geleerd om prioriteiten te stellen en te blijven functioneren 
op een zo hoog mogelijk niveau. 

Indien mogelijk, moet je de mayday aannemen. Vraag op het gepaste moment zo veel mogelijk 
informatie aan de brandweerman (m/v) in nood en herhaal zijn full mayday via de radio. Dit zal de 
ploegen in de buurt informeren zodat die indien mogeljk het snelst kunnen reageren. Het zal ook de 
meldkamer activeren die de nodige versterkingen zal sturen. 

Zodra de full mayday is gecommuniceerd, vraag dan aan de meldkamer om een mayday procedure te 
starten voor je interventie. Dit betekent in principe dat het BV erkent dat er een mayday situatie  is en 
dat zij (de meldkamer) bevestigen dat zij alle noodzakelijke eerste stappen zullen ondernemen (zie 
8.4). 
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BV: "dispatch voor  BV bevestigt de mayday situatie op de brand in Hill Street, Oak 
village." 

Meldkamer : "mayday situatie bevestigd. Meldkamer naar alle ploegen aanwezig  
op Hill Street, er is a mayday situatie. Respecteer de radiostilte indien mogelijk en 

sta klaar om verdere bevelen op te volgen.” 

Op deze manier wordt de mayday situatie bevestigd, de versterkingen zullen reageren en iedereen op 
bij de interventie aanwezig is, weet dat hij of zij radiostilte moet bewaren indien mogelijk en klaar 
moet staan voor verdere opdrachten. 

9.2. Risico analyse 

Ten tweede moet de BV ook vaststellen of het voor de ploegen veilig is om te proberen de 
brandweerman (m/v) die de mayday roept te helpen. Hij zal daarom externe waarnemingen doen 
(360° indien mogelijk, rook lezen, stromingstrajecten bepalen,....). Verder moet hij ook vertrouwen op 
zijn poegen die in en rond de mayday situatie werken om hem de nodige informatie te geven om de 
situatie te beoordelen. Op basis van deze informatie moet hij een snel oordeel vellen om ofwel de 
ploegen toe te laten de brandweerman (m/v)  in nood te bereiken en bij te staan, ofwel om een 
algehele evacuatie af te kondigen. 

Het effect van zwermen (David S. Alberts (OASD-NI, 2007) zou al een rol kunnen gaan spelen. Ploegen 
kunnen reageren op de mayday oproep en zullen de BV een indruk geven van de condities. Zij zullen 
een oordeel vellen of ze al dan niet verder kunnen gaan. Zij nemen intentionele initiatieven. De BV 
heeft daar beperkte tot geen controle over, maar moet vertrouwen op de informatie van de ploegen 
om al dan niet groen licht te geven. Het lijkt de eenvoudigste manier om een algemene evacuatie af te 
kondigen en vervolgens de reddinsoperatie weer op te starten. In sommige situaties kan dit waar zijn. 
Zeker als het mayday situatie te maken heeft met een vermiste collega die de mayday oproep niet zelf 
heeft gedaan. Maar het is mogelijk dat door het afkondigen van een algemene evacuatie de chaos 
alleen maar groter wordt. Plotseling heb je x aantal brandweerlieden die je opnieuw moet toewijzen 
aan specifieke taken terwijl je slechts een zeer beperkt inzicht hebt. Het is misschien een betere optie 
om, als de risicoanalyse dit toelaat, de bemanningen intern door te laten gaan en wat zwermen toe te 
staan. Begin met het verzamelen van informatie: wie, waar en wat doen ze? Denk na over het 
ondersteunen van de brandweerman (m/v) die de mayday oproep heeft gedaan en de reagerende 
ploegen.   

9.3. Het organiseren van de reactie op de mayday oproep  

Als je eenmaal de informatie hebt verzameld en je begint de acties voor de mayday situatie te 
ondersteunen, ben je op weg om de controle terug te krijgen. Langzaam maar zeker, door de juiste 
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operationele keuzes te maken, kom je er bovenop en heb je het gevoel dat je de zaken terug 
coördineert.  

Maar vergis je niet, de kracht van de operatie ligt bij de mensen aan het front. De kracht van effectieve 
leider is om te erkennen dat je de mensen aan het front in staat moet stellen om de meest effectieve 
handelingen uit te voeren. (Brugghemans, 2018) Alleen als hun welzijn in gevaar is, zullen ze dankbaar 
zijn dat je hen die kracht hebt afgenomen via een algemene evacuatie. Die constante risicoanalyse 
tijdens de opbouw van de operatie om de collega te redden zou wel eens een van de meest uitdagende 
situaties kunnen zijn voor een BV. 

Om een maximale effectieve operationele respons te faciliteren zal de interventie hoogstwaarschijnlijk 
in tweeën worden gesplitst en verschillende niveaus van bevelvoering krijgen. 

 

9.4. Sectorisatie van mayday situatie 

Het omgaan met een mayday situatie op een interventie waar al een niveau 2 plotting aanwezig was, 
zal een stuk eenvoudiger zijn dan te moeten beginnen vanaf nul. Het eerste advies is dus om altijd ten 
minste niveau 1-ploting in uw SOP's in te bouwen. Het is ook een goede strategie om te beginnen met 
de plotting van niveau 2, eerder te vroeg dan te laat. 

Het is heel eenvoudig, als er geen onderverdeling of plotting gedaan is, heb je gewoon geen 
gemeenschappelijke taal om informatie uit te wisselen. Als er dus nog geen sectorisatie is gebeurd, zal 
een aankomende BV zo snel mogelijk een sectorisatie doorvoeren waarbij rekening wordt gehouden 
met de realiteit en risico analyse. Dat betekent dat dit tijd kost. 
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Het is onmogelijk om een operatie te leiden zonder duidelijke regels over hoe te communiceren over 
lokalisatie en oriëntatie. Niet voor de persoon die het bericht verzendt, noch voor de persoon die het 
bericht ontvangt. 

Voor meer informatie over een systeem voor een efficiënte sectorisatie, zie 5.1.3.  
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10. Radio communicatie gedurende een 
mayday situatie  

10.1. Een specifiek mayday kanaal? 

Naast het verklaren van een mayday (zie hoofdstuk 6 ) en het ontvangen van een mayday oproep  
(hoofdstuk 7) moeten we ook nadenken over hoe we de communicatie zo effectief mogelijk kunnen 
organiseren. Deze uitdaging kan op twee verschillende manieren worden aangepakt: 

• Een mogelijkheid is om iedereen aan het werk te houden op de bestaande 
communicatiekanalen. Er is geen specifiek kanaal voor mayday operaties. 

• Een andere optie is om specifieke kanalen toe te wijzen in het geval van een mayday en om de 
communicatie over verschillende kanalen te verspreiden. 

Het is onmogelijk gebleken om te bepalen welke optie het beste resultaat heeft. We konden geen 
betrouwbare gegevens of onderzoek vinden dat suggereert waarom de ene of de andere optie beter 
zou moeten zijn. We begrijpen dat er in de VS, gebaseerd op de Blue Card Mayday Operations Training 
(Blue Card, 2019), een sterke neiging bestaat om op één kanaal te blijven en niet een specifiek kanaal 
te gebruiken voor mayday operaties. Maar we kunnen ook zien hoe dit kan leiden tot een bepaalde 
hoeveelheid berichten  en/of lawaai dat niet helpt bij het doorsturen van de belangrijkste informatie 
omtrent de mayday operaties. Het feit dat veel mensen op hetzelfde kanaal werken en eventueel twee 
verschillende missies uitvoeren, zal de communicatie niet altijd verbeteren. 

Aan de andere kant zijn er ook risico's verbonden aan het feit dat mensen van kanaal wisselen en 
verschillende groepen op verschillende kanalen hebben. Binnen het Blue Card programma is de 
overtuiging dat het opsplitsen van kanalen alleen maar meer chaos zal creëren en dit de BV zal 
overspoelen. (Blue Card, 2019) 

We zien de risico's die in het Blue Card programma worden genoemd, maar we hebben ook de realiteit 
dat andere industrieën met tientallen jaren ervaring met mayday situaties en die andere kanalen 
gebruiken: de luchtvaartindustrie en de maritieme industrie. (Flight Safety Foundation, 2000) (United 
States Coast Guard, 2016) (Director-General of Civil Aviation, Hong Kong Int. Airport, 2012) 

In Europa is er een tendens om de communicatie over verschillende kanalen te verdelen. En dit wordt 
gezien als een goede praktijk. Ook hier kunnen we niet precies verklaren waarom er een verschil in 
aanpak is. Maar het lijkt erop dat er in Europa een sterke overtuiging is dat het hebben van 
verschillende radiokanalen zinvol is om de efficiëntie te optimaliseren. Zo heeft de Brusselse 
brandweer 20 subgroepen (kanalen) voor interventies en verschillende andere voor andere specifieke 
teams of missies. Dit lijkt goed te werken. Het moet gezegd worden dat veel grote brandweerkorpsen 
in Europa gebruik maken van digitale communicatiesystemen op basis van een mobiele telefoon in 
plaats van de voormalige VHF-radio's. Deze digitale evolutie maakt de structurele organisatie van 
radiokanalen gemakkelijker. Iets anders dat een rol zou kunnen spelen is hoe de meldkamer is 



 

Brandweerman In Nood 

OPERATIONELE RICHTLIJNEN BIJ EEN MAYDAY SITUATIE 
 

 

 
Versie 25-04-19 
mayday richtlijnen v2019.0.docx 

©Brandweerman In Nood 
www.brandweermaninnood.be 
 

52 van 57 
 

 
 

georganiseerd. Als je genoeg mensen hebt om al die kanalen af te luisteren en actief met hen te 
communiceren, dan kan dit werken. Maar als de ruggengraat, de meldkamer, niet in staat is om je  
systeem op te volgen, wordt je systeem heel kwetsbaar. 

We willen er wel op wijzen dat als je ervoor kiest om de communicatie op te splitsen over meerdere 
kanalen, elk kanaal moet worden gekoppeld aan een toegewezen persoon die naar het kanaal luistert. 
Je moet er zeker van zijn dat je die persoon ter plaatse hebt. Als dat niet het geval is, heeft het geen 
zin om de communicatie te splitsen. Zolang alleen de BV te maken hebben met de mayday situatie is 
het beter om op één kanaal te blijven. Maar als er een BV en BVM is, dan kan het zinvol zijn om te 
overwegen om op gescheiden kanalen te werken. De uitdaging is om iedereen op het juiste kanaal te 
krijgen. 

We zagen geen meerwaarde in het nemen van een definitieve beslissing de ene of de andere 
benadering in het voordeel van de ene of de andere. We concluderen dat we moeten wachten op meer 
onderzoek om objectieve argumenten te vinden voor wat het beste werkt in de realiteit. We willen 
elke organisatie, regio of land laten zien wat voor hen kan werken. We kijken uit naar onderzoek of 
informatie op dit gebied, zodat we kunnen verantwoorden waarom het ene of het andere systeem 
beter werkt.. 

10.2. Personeels Rapport (PR) 

Een PR is een commando dat via de radio wordt gegeven en betekent dat elke teamleider zijn team 
moet controleren en een 'OK + locatie' moet doorgeven aan de BV. Een PR wordt aangedreven door 
de BV. Maar als een mayday situatie wordt genoemd zal een team alleen oproepen als ze een 'NIET 
PR' hebben. Dat betekent: we zijn niet compleet en vermoeden dat een van onze teamleden in de 
problemen zit. 

Sommige grotere en complexere noodsituaties (instortingen, explosies, ...) kunnen de BV aansporen 
om een rol te spelen om vast te stellen wie in orde is en wie niet. Ook hier neemt de BV het voortouw. 
De BV zou een hoofdoproep moeten aankondigen zodat de teams klaar kunnen staan om via de radio 
te worden opgeroepen. Dit wordt gedaan door de eenvoudige radioboodschap: "IC voor alle ploegen 
op het terrein, ik heb een PR nodig." Vervolgens zal elke ploeg zich inmelden zoals hierboven 
beschreven. 

Het spreekt voor zich dat het bovenstaande deel moet uitmaken van de mayday training. Als je dit in 
de praktijk nog nooit hebt gedaan, zal het heel moeilijk zijn om in de praktijk efficiënt te zijn 



 

Brandweerman In Nood 

OPERATIONELE RICHTLIJNEN BIJ EEN MAYDAY SITUATIE 
 

 

 
Versie 25-04-19 
mayday richtlijnen v2019.0.docx 

©Brandweerman In Nood 
www.brandweermaninnood.be 
 

53 van 57 
 

 
 

 



 

Brandweerman In Nood 

OPERATIONELE RICHTLIJNEN BIJ EEN MAYDAY SITUATIE 
 

 

 
Versie 25-04-19 
mayday richtlijnen v2019.0.docx 

©Brandweerman In Nood 
www.brandweermaninnood.be 
 

54 van 57 
 

 
 

11.  Bijlagen 

11.1. Sectorisatie 
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