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Tips voor de brandweer 
 

• Organiseer een ontmoeting op de kazerne met lokale platforms of 

belangengroepen van verminderd zelfredzame mensen. 

• Doel van deze ontmoeting is om met elkaar te praten over de gevolgen 

van verminderd zelfredzaam en wat dat voor die personen en voor u als  

brandweerman betekent.  

• Weet dat de meerderheid van de verminderd zelfredzame mensen bij u 

in de straat woont. Slechts een klein deel  woont in instellingen. U hebt 

dus grote kans dat  u als brandweerman in uw werk hiermee te maken 

heeft zonder hierop voorbereid te zijn. 

• Laat uw informatie niet alleen gevoed worden door de 

rolstoelgebruiker, maar hou ook rekening met bejaarden, kinderen, 

blinden of slechtzienden doven of slechthorenden, verstandelijke 

gehandicapten,  etc. 

• Spreek verminderd zelfredzame mensen aan op hun eigen 

verantwoordelijkheid, zoals u iedereen aanspreekt op hun eigen 

verantwoordelijkheid om zaken goed te regelen.  

• Betrek lokale platforms of belangengroepen van verminderd 

zelfredzame mensen zoveel mogeli jk bij uw plannen en activiteiten. Er  

is immers nog een inhaalslag te maken! 

• Ook voor verminderd zelfredzame mensen is het onderwerp nieuw. Dus 

nodig hen uit om aan te geven hoe zij in hun woonsituatie rekening 

kunnen houden met een kleine calamiteit.  

• Uw korps moet regelmatig oefenen. Waarom spreekt u niet af om met 

verminderd zelfredzame mensen te oefenen in plaats van het inhuren 

van LOTUS-mensen die moeten nadoen dat zij gehandicapt zijn? 

• Ga na of uw ervaringen met het  oefenen een aanpassing betekent in uw 

methodieken van werken. 

• Evalueer eens per jaar en op basis van 2 of 3 oefeningen met 

verminderd zelfredzame mensen of de methodieken nog kloppen of  

aangepast  moeten worden. 

• Ga na of het informatiemateriaal dat uw korps heeft ook ingaat op de 

specifieke effecten en gevolgen voor verminderd zelfredzame mensen. 

En als dat niet zo is, pas die informatie dan aan bij de volgende druk. 

Een tijdeli jke oplossing is ook mogelijk door een inlegvel te maken. 

• Vertaal uw ervaringen met verminderd zelfredzame mensen in 

informatie en neem dat op in uw algemeen voorlichtingsmateriaal,  

aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten. 

• Vraag de commandant van uw korps de rampenplannen in uw 

gemeenten te laten toetsen op effecten voor verminderd zelfredzame 

mensen.  

• Onder verminderd zelfredzame mensen worden ook ouderen verstaan.  

Vertaal bovenstaande suggesties ook naar zelfstandig wonende 

ouderen! Het kunnen uw (groot) ouders zi jn! 


