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a l a r m e r i n g

Waar is de brand?! 
Meestal is het gekscherend bedoeld; ‘Waar is de brand?!’ Maar voor slechthorenden en 

doven is het in noodsituaties een relevante vraag. Of misschien meer nog: ‘is er brand 

dan?’. NVVS-vrijwilligers van de afdeling Oost-Gelderland deden mee aan een grootschalige 

oefening zodat hulpverleners konden oefenen in het omgaan met mensen met een gehoor-

beperking.

Diverse brandweerkorpsen, de 
geneeskundige compagnie van 
Defensie uit Ermelo, mede-

werkers van een woonzorgcentrum van 
de Stichting Marga Klompé, ambu-
lance- en politiemedewerkers en vele 
anderen oefenden twee weken lang vier 
avonden met telkens andere hulpverle-
ners. In de oefening werd gesimuleerd 
dat er brand is ontstaan in het verzor-
gingshuis. De brand breidt zich uit en 
er zijn in het huis zo’n veertig mensen 
aanwezig: bewoners, die vaak een 
beperking hebben, bezoekers en per-

soneel. Om het realistisch te maken, 
werden voor deze oefening ook ‘slacht-
offers’ gezocht met een beperking. 
Hiervoor werd ook de NVVS-afdeling 
Oost-Gelderland benaderd, waarna Ina 
Kreike de brandweerkorpsen voorlich-
ting gaf over het omgaan met slecht-
horenden en Joke van den Hooff, Anja 
Freriks en Rianne Veurman een slacht-
offerrol op zich namen.

Georganiseerde chaos
Ondanks dat het ‘maar’ een oefening 
was, zorgde het bij de deelnemers 
toch wel eens voor moeilijke momen-
ten. Bijvoorbeeld wanneer de brand-
weerlieden hun ademluchtmaskers 
dragen, waardoor communicatie niet 
goed mogelijk is. En wanneer het dan 
gaat om achtergebleven hoortoestel-
len, kan dat tot spanningen leiden.  
De vrijwilligers omschrijven de oefening 
als ‘een goed georganiseerde chaos’. 
“Helaas begrijp je daar als slechthoren-
de de helft niet van, zeker niet wanneer 
de hulpverleners geen tijd hebben om 
iets uit te leggen. Al moet je natuurlijk 
ook bedenken dat tijdens calamiteiten 
een geslaagde redding voorop staat. 
Uitleg komt dan later wel.” 

Instructies
Erik van den Hoek is 29 jaar brand-
weerman geweest en is eenzijdig doof. 
Zijn andere oor functioneert prima en 
bij het uitoefenen van zijn taken als 
brandweerman is zijn gehoorverlies 
dan ook nooit een probleem geweest. 
Wel kreeg hij af en toe te maken 
met ‘slachtoffers’ met een auditieve 
beperking. Erik herinnert zich een 
uitruk voor een flinke brand in de 
technische ruimte van een particu-
liere verzorgingsflat. “Dat was in de 
avond en al snel viel ook de stroom 
uit. De galerijen vulden zich met 
rook en er werd tot gehele evacuatie 
overgegaan. Deurbellen werkten niet 
meer. Horenden openden wel op ons 
gebonk. Bij enkele appartementen 
werd desondanks niet opengedaan, 
terwijl er wel aanleiding was te ver-
onderstellen dat de bewoners thuis 
waren. We concludeerden snel dat 
het mogelijk mensen betrof met een 
hoorprobleem. Zij moesten er snel uit 
en we zagen ons genoodzaakt deuren 
in te trappen. Uiteraard schrokken ze 
enorm toen er plotseling twee brand-
weermensen in het donker voor hen 
stonden. Het bleek dat enkele van 

Tip
Rianne Veurman zat eens in een 
Engels hotel in bad toen het alarm 
afging. “Mijn man sliep op z’n 
goede oor. Hij kwam pas in actie 
nadat hij zich had omgedraaid en 
het alarm wél hoorde... Vervolgens 
sleurde hij mij uit bad. We waren 
de laatsten die naar buiten kwamen 
en dat vond ik erg verontrustend. 
Wat als mijn man op zijn goede oor 
was blijven liggen? Sindsdien geef 
ik in een hotel altijd aan dat ik per-
soonlijk gewaarschuwd wil worden 
bij een alarmering.” 

Heeft u ook een tip in het kader van 
(brand)alarmering? Laat het weten op 
het NVVS-forum! 

‘Hoe eerder duidelijk is dat hulpverleners te maken 

hebben met iemand die slechthorend of doof is,  

des te minder problemen zich zullen voordoen’
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deze mensen ook hun hoorapparaat niet in hadden. Het was 
goed te constateren dat het opgemerkt was dat er uit die 
appartementen geen reactie kwam en dat uiteindelijk ook 
deze mensen tijdig de flat konden verlaten.”

In de praktijk houd je als brandweerman altijd rekening met 
meerdere soorten beperkingen die mensen kunnen hebben, 
vertelt Erik. En daar wordt in de opleidingen ook aandacht 
aan besteed. “Brandweermensen zijn getraind om afwijkend 
gedrag van slachtoffers op te merken en zullen relatief snel 
doorhebben dat er speciale aandacht gevraagd wordt. Maar, 
bij calamiteiten kunnen zelfs mensen die prima horen doof 
zijn voor hulpverleners!”

Slechthorenden kunnen zelf ook iets doen om bijvoorbeeld 
evacuatie te vergemakkelijken. “Hoe eerder duidelijk is dat 
hulpverleners te maken hebben met iemand die slecht-
horend of doof is, des te minder problemen zich zullen 
voordoen. Ik zou het een goede zaak vinden als dit kenbaar 
wordt gemaakt door bijvoorbeeld een sticker onder de 
deurbel. Dat treffen we ook aan bij mensen die bijvoorbeeld 
zuurstof in huis hebben. Indien dit niet mogelijk is, zal 
de hulpverlener toch zo snel mogelijk dienen te weten dat 
iemand hem/haar moeilijk of niet kan verstaan. Dat kan met 
eenvoudige gebaren en door het maken van goed oogcon-

tact, waardoor de hulpverlener snel een signaal krijgt dat er 
‘iets’ niet is zoals normaal het geval zou zijn bij een derge-
lijke situatie.” 

Een gewaarschuwd mens…
Er zijn speciale rookmelders voor slechthorenden die 
naast een geluidsalarm ook een tril- of lichtalarm geven. 
Daarnaast zijn er rookmelders die u kunt aansluiten op 
uw wek- of waarschuwingssysteem. Deze melders vallen 
doorgaans onder de wek- en waarschuwingssystemen en 
worden dus vergoed door de zorgverzekering (mits u een 
voorschrift van kno-arts of Audiogisch Centrum heeft). 
Kijk op nvvs.nl voor een overzicht van deze apparatuur 
of neem contact op met Oorakel. De wek- en waarschu-
wingssystemen die via AnnieS verkrijgbaar waren, zijn 
sinds het faillissement verkrijgbaar via AudiCare. 
 
Eind 2012 komt waarschijnlijk landelijk de mobiele 
overheidsalarmeringsdienst NL Alert beschikbaar. In een 
noodsituatie kan dan via gsm-masten een bericht verzon-
den worden waarin staat wat er aan de hand is en wat u 
op dat moment het beste kunt doen. De NVVS heeft zich 
hier in het project Signaal sterk voor gemaakt. 

Bij calamiteiten is communicatie van groot belang.


