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Inmiddels zijn veel bedrijven en overheden bekend met de problematiek
van de fluorcomponenten (PFAS) in fluorhoudend blusschuim. De
nadelige langetermijneffecten op het milieu en de volksgezondheid
van fluorhoudend blusschuim leiden tot steeds meer beperkingen in
het gebruik.

Bewustwording van de nadelige effecten van fluorhoudend blusschuim leidt op

PFAS

sommige plaatsen tot concrete actie, op andere plaatsen wordt nagedacht over
de mogelijkheden en consequenties van een overstap naar alternatieven voor
fluorhoudend blusschuim. In de branche is een versnelling merkbaar van het aantal

PFAS is de verzamelnaam voor poly- en perfluoride alkyde stoffen. Tot

partijen dat de overstap naar een fluorvrij schuimconcentraat wil maken.

deze groep behoren onder andere PFOS en PFOA. Deze stoffengroep is
door een aantal zaken uniek: ze gaat nauwelijks verbinding aan met andere

Maar: hoe maak je een verantwoorde overstap? Welke stakeholders zijn betrokken en

stoffen, is bestand tegen zeer hoge temperaturen en bevordert vloeigedrag.

wat zijn hun belangen? Welke technische uitdagingen levert de transitie op? Waar is

Een ideale stof om toe te voegen aan blusschuim dus. PFAS kent ook

actuele, onpartijdige en complete informatie beschikbaar?

vele andere toepassingen. Voorbeelden daarvan zijn: anti-aanbaklagen in
koekenpannen, als impregneermiddel voor textiel en voor het water- en vet

De schuimtransitie vereist maatwerk per organisatie. Het proces en eindresultaat zijn

afstotend maken van papier en karton.

steeds anders. Dat maakt dat er geen kant-en-klaar stappenplan toepasbaar is.

Echter is deze stoffengroep al in zeer lage concentraties giftig en mogelijk

Dat er geen hapklare oplossing is, betekent niet dat de transitie zonder structuur hoeft

ook kankerverwekkend. Het breekt in het milieu nauwelijks af en verzamelt

te zijn. Aan de hand van 4 globaal definieerde fases helpen we bij het verantwoord

zich in levende organismen. Daarom is er wereldwijd grote zorg over de

overstappen naar een fluorvrij schuimconcentraat. Op basis van ervaringen met

verspreiding van deze stoffen in het milieu.

fluorvrij blusschuim, uitgevoerde testen en adviseringstrajecten, zijn H2K en Kappetijn

Fluorhoudend blusschuim:

Probleem,
wetgeving,
compliance
en te nemen
stappen

Safety Specialists (KSS) gekomen tot een praktische Handreiking Schuimtransitie.
PFOS wordt sinds 2011 niet meer in blusschuim toegepast. De uitfasering
van PFOA is in gang gezet. Een algehele verbod of beperking op het gebruik

Samen met KSS schreef H2K eerder een whitepaper over de problematiek van het

van alle PFAS wordt momenteel onderzocht. Dit heeft gevolgen voor

gebruik van fluor in schuim. Nu steeds meer partijen aan de vooravond van een

beschikbaarheid van fluorhoudend schuimconcentraat op lange termijn.

schuimoverstap naar fluorvrij blusschuim staan, is het tijd voor een whitepaper met

Steeds meer organisaties willen daarom af van fluorhoudend blusschuim.

aandacht voor de praktische zaken van de transitie.
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Europese
Regelgeving

E

2011

Gebruik PFOS verboden

2020

Alle C8 (anders dan PFOS), bijvoorbeeld PFOA een verbod op
testen. Norm voor gebruik in < 25 ppb voor C8

Een van de belangrijkste drivers in het verbod op
fluorcomponenten in schuim is het aanscherpen
van de Europese regelgeving.

2021

In de Europese regelgeving wordt de volgende tijdlijn aangehouden*.

2022

Er wordt onderscheid gemaakt in de C8, met 8-voudige koolstofketens, C6, met

Verplichte registratie van gebruik en opslag (> 50 liter) voor alle
C8 bevatend schuimconcentraat

Alleen gebruik van C8 schuimconcentraat als het schuim kan
worden opgevangen

6-voudige koolstofketens en alle PFAS, waarbij geen onderscheid is gemaakt
in het aantal koolstofatomen in het molecuul.
Ieder van deze stoffen heeft een eigen tijdlijn. De tijdlijn voor C8 is definitieve
regelgeving, de opgenomen jaartallen voor C6 en PFAS zijn de vermoedelijke

2023

ingangsdatum voor beperking aan het gebruik van deze stoffen.

C8-bevattende schuimconcentraten moeten verwijderd worden
als niet kan worden gegarandeerd dat schuim wordt opgevangen
bij gebruik
Verbod op verkoop van producten met > 25 ppb C6

2024

Alle gebruik van C8 bevattend schuim verboden

Alle C8 bevattende schuimvoorraden moeten worden afgevoerd
en verbrand.
2025

Vermoedelijke ingangsdatum voor verbod op verkoop en
gebruik van alle PFAS. Mogelijk gebruik van PFAS toegestaan
bij brand > 500 m2 als opvang is gegarandeerd.

*= op basis van de beschikbare informatie in december 2020
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Probleem en
achtergrond

I

In de afgelopen tientallen jaren is een nauw verweven (brand)
veiligheidssysteem ontstaan, met regels, werkmethoden en ‘common
practise’ waarin zeer effectieve blusschuimen met fluorcomponenten
een belangrijke factor zijn. De effectiviteit van een blusmiddel
is één van de cruciale factoren waar andere onderdelen van dat
veiligheidssysteem aan worden opgehangen. Het verwisselen van
het ene concentraat voor het andere heeft effecten op de fundamenten
van repressieve en stationaire brandbeveiligingssystemen.
De combinatie van snelle ontwikkelingen in de schuimmarkt en de ijver waarmee

Het overstappen op een ander (fluorvrij) schuimconcentraat is meer dan een
theoretische exercitie, maar kan beslist ook niet zonder ‘papieren’ voorbereiding. De
ontwikkelingen in de schuimmarkt gaan snel en als met verouderde informatie aan
de overstap wordt begonnen, kunnen er grote verrassingen aan het einde van de rit
optreden. Kortom: de overstap naar een ander schuimconcentraat is een proces dat
zorgvuldig en vanuit een actuele informatiepositie moet worden doorlopen.

Handreiking schuimtransitie

partijen aan de slag gaan met dit dossier, kan leiden tot het te snel en te eenzijdig
doorlopen van een overstap.
Hoewel in veel gevallen de transitie zorgvuldig lijkt te gebeuren, worden er toch
facetten over het hoofd gezien. Daardoor is niet zeker of na de transitie hetzelfde

FASE

1

veiligheidsniveau gehaald wordt als ervoor. Mogelijk leidt dat tot onveilige situaties

Definieer de beweegredenen
Vertrekpunt: in beeld brengen van relevante thema’s
In beeld brengen van huidig veiligheidsniveau
Stakeholders en hun belangen
Uitgangspositie gedefinieerd

voor incidentbestrijders, publieke veiligheid, kostbare installaties en soms zelfs de
bescherming van kritische infrastructuur.
Bedrijf X verving fluorhoudend schuim voor een fluorvrije variant, maar dacht daarbij

FASE

2

Verkenning van mogelijke opties
Testen van mogelijke opties
Testresultaten begrijpen

3

Nemen van een besluit
Transitieplan
Overgangsfase

4

Nazorg transitie
Opleiden, trainen, oefenen
Inspectie, testen en onderhoud

niet aan de beperkingen van het nieuwe schuim bij het opbrengen. De blussende werking

Verkenning afgerond

was daardoor onvoldoende en het maatgevend scenario kon niet worden bestreden.
Bedrijf Y vulde de schuimtank van een voertuig met fluorvrij schuimconcentraat
zonder voldoende te reinigen, het pompsysteem slibde volledig dicht.

FASE

Interne en externe stakeholders moeten worden betrokken in de overwegingen en

Oplevering nieuw systeem

de praktische problemen. Een zorgvuldige en complete analyse van alle kansen
en beperkingen met een praktische toets is een vereiste voor een verantwoorde
schuimtransitie.
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FASE
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Transitie voltooid
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Management
of Change

H

Het vervangen van schuimconcentraat is dus geen
pitstop: oude banden eraf, nieuwe banden erop. Hoewel de
pitstop een aantrekkelijke gedachte is (snel en efficiënt),
is deze in dit geval niet effectief en zonder meer veilig.
De transitie blijkt in de praktijk veel meer in te houden.
Om in het voorbeeld te blijven: het nieuwe schuim heeft
een afwijkende bandenmaat, vereist andere remschijven en het rijgedrag
komt niet overeen. Tijdens een pitstop is dat niet te verhelpen en de auto
moet door de fabrikant opnieuw worden ingeregeld en getest.
Het 1-op-1 vervangen van schuimconcentraat, is dus geen optie. Dit betekent

Het streven is om het oude veiligheidsniveau na de transitie te evenaren of overtreffen.
Het transitiedoel is immers: overstappen van het oude goed werkende systeem naar
een nieuw goed werkend systeem met een ander schuimconcentraat. Een strakke
(project)structuur en performance-based aanpak helpen daarbij!

Performance-based aanpak
In de voorbije decennia zijn er dankzij fluorhoudend schuim enorme stappen

dat goed moet worden nagegaan wat de volledige impact van het nieuwe schuim

gezet in de beheersbaarheid en bestrijdbaarheid van incidenten. Doordat er

is op de bedrijfsvoering. Denk daarbij groter dan alleen het werkveld van de

in de praktijk branden zijn geblust en in veel gevallen is escalatie voorkomen,

bedrijfsnoodorganisatie en kijk ook naar impact op bijvoorbeeld de operationele

heeft de markt veel kennis opgebouwd. We weten met elkaar wat wel en

dienst, onderhoudsprogramma’s, gevolgen voor milieu, gevolgen voor te bestrijden

niet werkt, en dat is langzaam geëvolueerd naar een systeem dat zich heeft

scenario’s, herijken van uitgangspuntendocument ten aanzien van brandveiligheid,

bewezen.

etc.
Een operatie van deze omvang met zoveel belangen en partijen
vergt een degelijke projectmatige aanpak. De industrie gebruikt

Deze historie ontbreekt als het gaat om fluorvrije schuimconcentraten.
Hoewel deze altijd hebben bestaan, zijn ze niet breed toegepast in hoogrisico

daar meestal een Management of Change-procedure voor (MOC).

industrieën. Door het gebrek aan die kennis, kan men tijdens de schuimtransitie

De bedoeling van een MOC is het borgen van dwarsverbanden en

niet terugvallen op historische gegevens en worden partijen gedwongen om

raakvlakken in de relevante thema’s, zodat de integriteit van het totale

keuzes te maken op basis van aannames.

systeem gewaarborgd blijft.
De externe stakeholders krijgen niet altijd een plaats in de standaard MOC, maar dat
is in het geval van de schuimtransitie zeker gewenst. Zo is voor veel bedrijven de
slagkracht en effectiviteit van incidentbestrijding een onderdeel van het beperken
van de gevolgen voor de omgeving. Schuim speelt daarin een belangrijke rol. Omdat
externe inspectiediensten hierop toezien, moeten zij ook worden betrokken.

12

Bij performance-based werken worden de aannames grondig getoetst
voordat ze geïmplementeerd worden. Performance-based werken draait om
het vergelijken van prestaties van het nieuwe systeem ten opzichte van het
oude systeem. Van het huidige bewezen werkende systeem naar het nieuwe
aantoonbaar werkende systeem.
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Fase 1:
Start
		

		

Fase 1:
		
		

Definieer de beweegredenen
Vertrekpunt: in beeld brengen van relevante thema’s
In beeld brengen van huidig veiligheidsniveau
Stakeholders en hun belangen
----------------- +

Uitgangspositie gedefinieerd

Fase 1

Beweegredenen
Het is belangrijk om voorafgaand aan de transitie de beweegredenen goed in beeld
te brengen. Niet altijd zal de veranderende regelgeving de enige driver zijn. Soms
is nieuwbouw, verandering van bedrijfsproces, vervanging van materieel (zoals
schuimpomp, sprinkler, voertuig, etc.) een net zo belangrijke aanleiding om een
schuimtransitie in te zetten als de aankomende wijziging in wet- en regelgeving.

Fase 2

De keuze voor een type schuim beïnvloedt het systeem van brandveiligheid, net zoals
de keuze voor een systeem (van brandveiligheid) kaders stelt aan een te gebruiken
schuimconcentraat. Wordt gezocht naar een schuim dat functioneert binnen het
systeem, of wordt het systeem gemodificeerd op basis van de keuze voor een bepaald
schuimconcentraat?

Fase 3

Om de kip-en-ei-discussie tijdens het latere proces voor te zijn, helpt het goed
vastleggen van de beweegredenen of aanleiding van de transitie. Dan kan bij het
nemen van een eindbeslissing hierop worden teruggegrepen

Vertrekpunt: de relevante thema’s
Vervolgens is een brede analyse van het speelveld nodig. Zo wordt inzicht verworven in
de relevante thema’s die van toepassing zijn op de transitie. In de meeste organisaties

Fase 4

zal blijken dat er een overlappend en samenhangend systeem bestaat waarmee de
brandveiligheid goed is geregeld. De onderliggende componenten zijn nauwlettend
op elkaar afgestemd.

Handreiking schuimtransitie
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Formuleer voor de relevante thema’s (zie inzet) de stakeholders en hun belangen.

Soms zullen dit organisatorische problemen zijn, daarvoor zullen organisatorische

Bespreek de aanstaande veranderingen en breng de consequenties per stakeholder

oplossingen gevonden moeten worden in de overgangsfase. Soms zullen het

in beeld.

technische vragen zijn, deze moeten technisch beantwoord worden. Voor een

Deze stap wordt in de praktijk het meest onderschat. Het vormen van een goed beeld

Fase 1

geslaagde transitie, is tijdig inspelen op deze behoefte van groot belang.

en oordeel over het speelveld en de consequenties van de transitie vraagt om een

Stakeholder X: ‘Wij hebben onvoldoende in beeld wat het nieuwe schuimconcentraat

zowel breed als diep inzicht in het complete systeem van brandveiligheid. Dit vergt

betekent voor bijmengsystemen, monitoren en bijvoorbeeld de expansie van het

een proactieve aanpak en open visie die verder reikt dan de blik van de oorspronkelijke

schuim?’

probleemeigenaar.

Stakeholder Y: ‘Blust dit schuim in voldoende mate op een bepaalde brandstof?’
Stakeholder Z: ‘Op welke termijn en tegen welke kosten verloopt de transitie?’

Er zijn helaas voorbeelden bekend waarin een fluorvrij schuim geïmplementeerd is
zonder afspraken met het buurbedrijf over wederzijds schuimgebruik te herzien, het

Vaker zal blijken dat stakeholders niet dezelfde informatiepositie hebben ten aanzien

(brandweer)personeel niet is ingelicht en bijgeschoold over het nieuwe schuim en

van nieuwe schuimconcentraten. Premature oordelen over oplossingen, beperkingen

er niet is getest of het nieuwe schuim voldoende presteert op de bedrijfsspecifieke

en tegenstrijdigheden bemoeilijken de transitie. Voorkom dat door met partijen

incidentscenario’s.

in gesprek te gaan, voorzie deze van gelijke informatie en organiseer bijvoorbeeld
stakeholder-demonstraties. Het allerbelangrijkste is dat de stakeholders voortdurend

Huidig veiligheidsniveau

actief betrokken zijn bij de transitie, en niet achteraf met de uitkomst geconfronteerd

Naast de relevante thema’s moet ook een beeld worden verkregen van het bestaan-

worden.

de veiligheidsniveau. In ieder hoog-risico-bedrijf zijn uitgangspuntendocumenten,
pre-fireplans, bedrijfsbrandweerrapporten, etc. waaruit die informatie ontsloten kan
worden. Voor de overheidsbrandweer worden deze zaken beschreven in repressieplannen, dekkingsplannen, etc. De praktische implementatie van brandweeraanwijzing
of beleidsdocumenten zijn altijd aan actuele ontwikkelingen onderhevig. Daardoor
ontstaan nuanceverschillen tussen de procedure op papier en de aanpak in de praktijk
Dat maakt het belangrijk om vast te stellen in hoeverre de
praktische uitvoering overeenkomt met de papieren werkelijkheid.
Tijdens de transitie zal de vraag naar voren komen wat het ijkpunt
gaat zijn: de theoretische brandweeraanwijzing of de praktische
uitvoeringssituatie. Referentietesten zijn een prima vehikel om dit
vast te stellen. Later zal dit tevens een groot gespreksonderwerp
zijn met een van de belangrijkste stakeholders: de toezichthouder.

Stakeholders en hun belangen
Met de relevante thema’s voor ogen, komen de diverse stakeholders en hun belangen
in beeld. Het is zaak helder voor ogen te krijgen wat hun behoeften zijn en wat de
motivatie daarvoor is. Dat beeld zal niet altijd eenduidig dezelfde richting op wijzen.

16

Kennis van de materie
Door de toegenomen vraag naar fluorvrije blusschuimen zetten de
fabrikanten in hoog tempo nieuwe, steeds betere, schuimconcentraten in
de markt. Doordat kennis over nieuwe schuimconcentraten snel veroudert
door de snelle ontwikkelingen, is voeling met die markt noodzakelijk. Niet
alleen contacten met leveranciers zijn hierin van belang, ook de ervaringen
van andere eindgebruikers helpen. H2K en KSS zitten midden in dit netwerk.
H2K wordt door opdrachtgevers regelmatig gevraagd om verschillen in
praktische performance inzichtelijk te maken. Dat gebeurt op zowel kleine
als grote schaal.
Ook bij toezichthouders en handhavers leven vragen over de manier
waarop de transitie bij individuele eindgebruikers tot stand komt. Een
gestructureerd proces kan hierbij helpen. Dit biedt voor alle partijen
overzicht en vertrouwen, zodat er een gefundeerde en gewogen discussie
kan worden gevoerd. H2K en KSS leveren zowel eindgebruikers als
toezichthouders op maat gesneden advies.

Handreiking schuimtransitie
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Uitgangspositie
Met het bepalen van beweegredenen, de inventarisatie van relevante thema’s, een
definitie van het bestaande veiligheidsniveau en het zicht op stakeholders en hun
belangen is de uitgangspositie van de transitie helder en afgebakend in beeld.
Daarnaast is in deze fase helder geworden welke openstaande vragen stakeholders
nog hebben.
De uitgangspositie is bondig te formuleren met het antwoord op deze vier vragen:
-

Waarom is een schuimtransitie nodig?

-

Welke stakeholders zijn er en wat zijn hun belangen?

-

Welke thema’s zijn relevant voor een succesvolle transitie?

-

Wat is het huidige veiligheidsniveau dat geëvenaard moet worden?

Hiermee is niet alleen de uitgangspositie van de transitie geformuleerd, maar is ook
duidelijk welke zaken in de vervolgfase aan bod moeten komen.

18

Fase 1

INTERMEZZO

Juridische kaders voor
een schuimtransitie:

Procedures en
Registratie

3.

Voor alle overheidsbrandweren: ga uit van gebruik van fluorvrij schuimconcentraat. Alleen in bijzondere,

vooraf gedefinieerde situaties kan fluorhoudend schuimconcentraat een optie zijn. Beschouw elke locatie waar
met schuim is gewerkt als vervuilde locatie die op sanering beoordeeld moet worden. Veranker in de ‘warme’ RI&E

F

Fluorvrij schuimconcentraat heeft meestal niet die
algemene en brede inzetkwaliteiten die fluorhoudend
schuimconcentraat wel heeft. Per situatie (stof, scenario,
toepassing, omgeving) moet meer dan vroeger afgewogen
worden welk schuimconcentraat de beste keus is.

de schuiminzet.

4. Voor bedrijven met een Seveso/BRZO-kwalificatie: beschouw de kaders en procedures die voor de uitwerking
van scenario’s in uw veiligheidsrapporten zijn gebruikt. Werk de overgang naar een alternatieve schuimsoort uit
op basis van de MoC-procedure, één van de kernelementen van het VeiligheidsBeheerSysteem.

5.

Voor overheden en bedrijven die in een PPS-constructie (Publiek-Private Samenwerking) samenwerken:

herijk de afspraken bij verandering van schuimconcentraat. Beschouw de wederzijdse verplichtingen en de
verandering daarin. Her-ijk de wederzijdse verantwoordelijkheden.

Dit vergroot ook het juridisch kader waarbinnen afwegingen voor schuim-

6.

gebruik gemaakt worden. Het juridisch kader verruimt van het enkelvoudige

in de voorschriften van het afgegeven aanwijsbesluit, alsmede de algemene bepalingen die de Veiligheidsregio

prestatiecriterium “levert het schuim de juiste prestaties?” naar meervoudige

van toepassing heeft verklaard. Inspectie, Testen en Onderhoud van mobiele brandbestrijdingsmiddelen dient

prestatiecriteria: “hoe verhouden de blusprestaties zich tot, milieu, arbeids-

volgens daartoe opgesteld ITO-beleid plaats te vinden en in het BedrijfsBrandweerBeheerSysteem (BBBS) te

omstandigheden, hygiëne en gezondheid en de aansprakelijkheid daarvoor?”

worden geregistreerd.

7.

Voor bedrijven met een bedrijfsbrandweeraanwijzing ex artikel 31 WVr: beschouw de kaders en procedures

Voor organisaties die met de toepassing van schuim moeten oefenen: Slechts in zeer uitzonderlijke en vooraf

gedefinieerde situaties kan oefenen met fluorhoudend schuimconcentraat nog. Toets dit gebruik aan het Besluit

Door welke juridische drivers wordt het transitieproces van de
bestaande schuimsoort naar een nieuwe schuimsoort gestuurd?
1.

Lozen buiten inrichtingen en Activiteitenbesluit milieubeheer. In alle andere gevallen: oefenen met oefenschuim.

Voor alle bedrijven: volg de kaders en procedures m.b.t. schuimgebruik die in

uw milieu-/ omgevingsvergunning zijn vastgelegd en in de branchestandaarden

Onderbouw en documenteer dat het gebruik van een nieuwe schuimsoort het veiligheidsniveau van de

waarnaar in de eigen brandveiligheidsanalyses verwezen wordt. Maak het gebruik

organisatie niet negatief beïnvloedt. Als het dat mogelijk wel doet, borg dat beheersmaatregelen genomen zijn

van blusschuim (en de verandering daarin) onderdeel van de RI&E van het bedrijf.

die dat negatieve effect mitigeren. Documenteer dat vervolgens ook.

2.

Voor alle eindgebruikers van schuim, zowel bedrijven als overheid: bekijk

Voor alle vormen van schuimgebruik tijdens een inzet geldt: borg de onderbouwing van een inzetbeslissing over

zorgvuldig de polisvoorwaarden van de verzekeraar. Gevolgschade van schuimgebruik

elk schuimgebruik in een schriftelijke rapportage die van een incident wordt gemaakt. Communiceer hierover

wordt soms (zeker bij fluorhoudend schuim) beperkt of niet gedekt.

met site-user/eigenaar, bij openbaar gebied: de terreinbeheerder en de omgevingsdienst.

20
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Fase 2:
Verkenning:
opties en testen
		
		

Verkenning van mogelijke opties
Testen van mogelijke opties
Testresultaten begrijpen
----------------- +

		

Verkenning afgerond

		

Fase 2:

Fase 1

Verkenning van de opties
Op het moment dat de uitgebreide analyse van de huidige situatie en de gevolgen
op de andere thema’s goed in beeld zijn, is het tijd om de opties te gaan verkennen.
Deze stap gaat vermoedelijk gepaard met onzekerheid en onrust en voorlopig meer

Fase 2

vragen dan antwoorden. Het wordt duidelijk dat de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ situatie op
onderdelen wezenlijk zullen verschillen. Binnen sommige thema’s zullen de gevolgen
groter en ernstiger zijn dan op andere thema’s.
Dit gaat leiden tot een aanzienlijke lijst van informatievragen over onderdelen van
de transitie. Een goed onderzoek naar deze vragen en antwoord op de vraag: ‘hoe
verder?’ is belangrijk. Binnen deze fase wordt gekeken naar mogelijke opties, creatie

Fase 3

van nieuwe oplossingen en mitigatie van nadelige effecten op belangrijke thema’s.
Een vaag geformuleerde uitgangspositie (fase 1) belemmert de vooruitgang, want
dan is niet helder aan welke knoppen gedraaid kan worden tijdens de transitie.
Worden onderdelen van het systeem vervangen, of wordt bijvoorbeeld gezocht
naar voorwaarden waarbinnen bepaalde schuimtypen moeten presteren? Dus: hoe
scherper en vollediger fase 1 is uitgewerkt, hoe beter fase 2 daarop kan aansluiten.
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In de optiefase is het noodzakelijk om een goede verkenning te maken van de huidige

Testen, testen, testen

schuimmarkt. Op basis van die verkenning worden uitgangspunten en aannames

Het testen in de optiefase gaat verder dan kleinschalige testen op labschaal. Hoewel

geformuleerd voor het uitwerken van de verschillende opties.

die waardevolle inzichten opleveren, zijn kleinschalige testen geen goede voorspeller

In de praktijk is te zien dat het voor partijen niet meevalt om bij te blijven. Ontwik-

Fase 2

van de uiteindelijke praktische situatie op ware grootte.

kelingen gaan ontzettend snel. Zo zijn eerdere aannames over de mogelijke

Labschaaltesten kunnen een indicatie geven over de impact van de brandstof op de

expansie van niet-belucht fluorvrijschuim en de manier waarop het mengt met water

schuimblussing. Andere conclusies kunnen daar niet aan verbonden worden en deze

achterhaald gebleken. Ook de prestaties die bepaalde fabrikanten leveren wisselt

methode geeft dus geen uitsluitsel over de uiteindelijke werking van het totale (brand)

enorm. In korte tijd kunnen gemiddeld presterende schuimconcentraten na een

veiligheidssysteem.

update ineens voortreffelijk presteren. Zorg voor actuele en onafhankelijke informatie
over de schuimmarkt.

Om de gevolgen voor het veiligheidssysteem in beeld
te brengen, moeten andere typen testen worden

Testen van mogelijke opties

uitgevoerd. Zo kan het waardevol zijn te onderzoeken

Inmiddels blijkt dat veel fluorvrije schuimconcentraten onvoorspelbaardere resultaten

hoe de bijmenging en de straalpijpen de blussing met

geven dan eerder het geval was met de fluorhoudende schuimconcentraten. Zo is

nieuw schuimconcentraat beïnvloeden. Een ander

bijvoorbeeld duidelijk dat als een fluorvrij schuimconcentraat een korte blustijd haalt

type onderzoek is na te gaan welke opbrengmethode

op de ene brandstof, deze prestatie niets zegt over een vergelijkbare brandstof.

gehanteerd moet worden. Of veel praktischer: kan de

Dit heeft ook gevolgen voor de manier waarop aangekeken moet worden tegen

aanzuiging in het bestaande voertuig het (nieuwe)

normtesten. Want een geleverde prestatie op een

viskeuzere concentraat aan?

referentie-brandstof kan een vertekend beeld geven
Het opstellen en uitvoeren van een testplan is een project op zich. Niet alleen

voor de stoffen die in de scenario’s voorkomen. Dit is
echt anders dan in het verleden, waar fluorhoudende
concentraten in een bepaalde groep brandstoffen over

Expansievoud

Het uitvoeren van testen is noodzakelijk om een
verantwoorde invulling te kunnen geven aan de
transitie. Naast de aandacht die er moet zijn voor de
precieze brandstoffen in bepaalde scenario’s, kan

organisatorische vragen bij kijken (hoe voer ik dat dan uit). De grote belangen
van stakeholders maken dat ook zij geïnteresseerd zullen zijn in de uitvoering en

het algemeen meer te vergelijken prestaties leverden.
Testen is de enige manier om de werking aan te tonen.

zijn inhoudelijke vragen te beantwoorden (wat wil ik testen), maar komen er ook

Om een effectieve blussing met fluorvrij

uitkomsten van tests. Hun belangen krijgen daarom zeker ook een plaats in het

schuim te bewerkstelligen, heeft het

testplan.

schuim een bepaalde expansie nodig.
Dit hangt af van het schuimconcentraat,
de gebruikte monitoren en de te blussen

de inzetstrategie van de (bedrijfs)brandweer ook

vloeistoffen. Door middel van praktische

onderwerp van onderzoek zijn. Bijvoorbeeld: is een

tests wordt vastgesteld of de effectieve

ander debiet nodig, vereist nieuw schuim andere

blussing gehaald kan worden.

Viscositeit
Nieuwe schuimconcentraten kunnen een afwijkende viscositeit
hebben ten opzichte van hun fluorhoudende voorgangers. Meestal

materialen, of moet een andere opbrengtechniek
gebruikt worden? Deze stap laat dus ruimte vrij voor

zijn ze viskeuzer (dikker), soms hebben ze ook een non-Newtoniaans

technische en organisatorische testen.

gedrag. Dit vraagt vaak aanpassing of vervanging van equipment.
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NIEUW
Een belangrijk onderdeel van een testplan is na te gaan op welke schaal de testen
moeten plaatvinden om representatief te zijn. Zaken als pre-burntime, oppervlakte,
laagdiepte, opbrengmethode, debiet, etc. hebben veel invloed op de blussing en
testuitkomst en moeten daarom op ‘realistische’ schaal getoetst worden. Wat
realistisch is, verschilt per (incident)scenario en testdoel. Pas als dit soort testen is

Fase 2

afgerond kan meer worden gezegd over de prestatie van nieuw schuim in relatie tot
risico’s en incidentbestrijding binnen een hoogrisico-bedrijf.
Bij de nieuwe generatie fluorvrije schuimconcentraten ligt de samenhang tussen
verschillende componenten (concentraat, equipment, procedures, training, scenario,
etc.) in het incidentbestrijdingssysteem heel gevoelig. In tegenstelling tot de
traditionele fluorhoudende schuimen, zijn de fluorvrije
tegenhangers minder vergevingsgezind. Dat vereist een
preciezer ingeregeld geheel. En die samenhang is een
zeer belangrijk testonderwerp.
Hoewel schuimfabrikanten dikwijls normtesten uitvoeren
en voertuigleveranciers opleveringstesten doen, wordt
vrijwel nooit een totale systeemtest met de eindgebruikers
uitgevoerd. Het is goed om daar onafhankelijke begeleiding in te hebben. Deze systeemtest is de kern van
performance-based werken.

Testresultaten begrijpen
Zorgvuldig uitgevoerde testen leveren waardevol inzicht
op voor de verdere procesgang. Niet alleen is er inzicht in
de effectiviteit van de blussing, maar ook is blootgelegd
of er modificaties nodig zijn aan het systeem. Een test
kan bijvoorbeeld hebben aangetoond dat een hoger
debiet nodig is voor effectieve blussing, en dat de
watervoorziening daarvoor aangepast moet worden.

Casus 1
Tijdens een brandoefening met vuur
blijkt een monitor te weinig te beluchten.
De verwachte blussing lukt niet. Hoewel
schuim aan certificering voldoet en de
blusmonitor technisch in orde is, zijn de
twee niet als systeem getest.

Casus 2
De nieuwe voorraad fluorvrij schuim,
staat in IBC’s verdeeld over de
chemische fabriek. Een test in winterse
omstandigheden toont aan dat het
schuim, anders dan het oude schuim, al
bij -50C onbruikbaar is. Productbladen
geven onvoldoende uitsluitsel over
praktische situaties.

Casus 3
Tijdens een overstap is volledig
rekening gehouden met blussende
werking en normeringen. Na praktisch
gebruik, blijkt de waterzuivering niet
ingericht voor het verwerken van nieuw
schuim. De zuiveringsexperts zijn niet
als stakeholder betrokken in het proces.
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De testresultaten kunnen ook aanleiding geven voor herijking en herziening van
uitgangpunten van de schuimtransitie, omdat het nagestreefde veiligheidsniveau
(dan aantoonbaar met testuitkomsten) niet wordt gehaald. In dat geval moet er
nader worden onderzocht op welke manier het bestaande veiligheidsniveau dan wél
kan worden gehaald. De gevolgen hiervan kunnen heel groot zijn. Een zorgvuldig

Fase 2

uitgevoerde onafhankelijke test is van groot belang om te voorkomen dat er onnodig
grote aanpassing gedaan moeten worden aan systeem of algehele bedrijfsvoering.

Verkenning afgerond
De verkenning van de
mogelijke opties en het

Normeringen en certificeringen

toetsen van de haalbaarheid,
is daarmee afgerond.

Normeringen en certificeringen spelen een grote rol bij blusschuim.
Het interpreteren van de betekenis van een norm of certificaat is
een kunst op zich. Sommige normen classificeren op resultaat,
terwijl andere normen slechts een JA/NEE-uitsluitsel geven. Bij de
selectie van schuim kunnen normen en certificaten helpen, maar het
is belangrijk om na te gaan wat de norm zegt in relatie tot het te
bestrijden scenario.
Stel: het scenario is afdekken van een niet-brandende toxische
plas. In dat geval is het niet nodig om een blusschuim te
selecteren met een goede classificatie op blustijd. Wellicht is
een belangrijker selectiecriterium de lange uitwatertijd op een
specifieke vloeistof.
Normen evolueren ook met de tijd waardoor testuitvoeringen
veranderen. Het kan zijn dat een schuimconcentraat volgens
de oudere versie van de norm een bepaalde classificatie krijgt,
maar volgens de nieuwe versie niet.
Ook vereiste de Amerikaanse defensiestandaard (MILSPEC) fluorcomponenten in schuimconcentraten, loslaten van dit voorschrift
maakt dat ook fluorvrije concentraten aan deze standaard kunnen
voldoen.
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Fase 3:
Besluitvorming,
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overgangsfase
		
		

Nemen van een besluit
Transitieplan
Overgangsfase
----------------- +

		

Oplevering nieuw systeem

		

Fase 3:

Fase 1

Nemen van een besluit
De verkenning leidt tot een verantwoorde voorkeursoptie die recht doet aan de
oorspronkelijke uitgangspositie. Met de stakeholders wordt deze voorkeursoptie

Fase 2

verder uitgewerkt om vervolgens een besluit te nemen. Hiermee is het gewenste
transitieresultaat gedefinieerd.
Door de gekozen structurele aanpak zijn alle stakeholders en belangen meegewogen.
Daarbij is goed gekeken naar het bestaande veiligheidsniveau. Er is getoetst of de
nieuwe voorkeursoptie bij al deze onderwerpen passend is (gemaakt).

Fase 3

Maken van transitieplan
Met een eindplaatje voor ogen, kan de transitie planmatig worden voorbereid (samen
met de stakeholders). Het transitieplan kan gezien worden als een spoorboekje
waarin tijd en tempo van de te doorlopen verandering(en) wordt beschreven. Met dit
spoorboekje wordt de overgangsfase ingezet.
Verwerving van nieuwe spullen, afscheid nemen van oude materialen, aanpassen van

Fase 4

processen en installaties, vergunningen, handboeken, het opleiden en bijscholen van
personeel, etc. worden uitgedacht en uitgewerkt in het transitieplan. In dit plan is ook
aandacht voor oplevertesten en de praktische invulling daarvan.
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Indien de winkel moet openblijven tijdens de verbouwing, is borging van het

De overgang van de oude naar de nieuwe situatie is een grijs gebied.

veiligheidsniveau tijdens de overgangsfase belangrijk. Met alle informatie uit het

Immers, het oude systeem is nog niet helemaal afgebouwd en het

transitieproces kan worden beoordeeld hoe dat georganiseerd moet worden en welke
rol stakeholders hierin spelen.

Fase 3

nieuwe systeem is nog niet volledig operationeel. Het aanpassen van
het brandveiligheidssysteem is dermate complex dat die overgang
langere tijd in beslag zal nemen. In die periode zullen delen van het

Overgangsfase

brandveiligheidssysteem niet beschikbaar zijn, terwijl bedrijfsrisico’s

Tijdens de overgangsfase wordt het transitieplan praktisch geïmplementeerd. In

wel blijven. In dat specifieke grijze gebied is extra aandacht nodig

deze fase vinden acceptatietesten plaats om (delen van) het veiligheidssysteem op

voor bedrijfs- en omgevingsrisico’s.

te leveren. De testen tonen aan dat het oude veiligheidsniveau geëvenaard wordt in
de nieuwe situatie.
Vraag 1:

Hoe lang duurt het aanpassen van de waterzuiveringsinstallatie op
verwerking van het nieuwe schuimconcentraat?

Het ene schuimconcentraat
is het andere niet

Vraag 2:

Hoe lang duurt het spoelen en reinigen van (sprinkler)leidingen?

Vraag 3:

Waar wordt het oude fluorhoudende schuim veilig opgeslagen en hoe
is de logistiek daaromtrent geregeld?

De nieuwe generatie fluorvrije schuimconcentraten die op de
markt zijn gebracht verschillen in de werking van de fluorhoudende
schuimconcentraten. Deze werken met een fluorfilm die het schuim
helpt. Zonder dat laagje moet schuim het alleen hebben van de bellen
in het schuim. Dat maakt het opbrengen van het schuim lastiger en het
schuim kwetsbaarder.

Vraag 4:

Hoeveel tijd is nodig voor installatie en inregelen van nieuwe
schuimarmaturen en hoe valt dit samen met bijscholing en training
van personeel?

Oplevering nieuw systeem
Bij afronding van fase 3 is het transitieplan uitgevoerd en de nieuwe situatie
operationeel. Er is afscheid genomen van het oude systeem en schuimconcentraat,

Daarbij verschilt ook de werking van het schuim tussen de verschillende

het nieuwe is opgeleverd.

fluorvrije schuimconcentraten. Deze reageren anders op dezelfde
brandstof. De fysische eigenschappen van deze concentraten kunnen
onderling hevig verschillen. Dat betekent dat een bijmengsysteem bij
het ene concentraat wel werkt en bij het andere niet. Soms gedragen de
concentraten zich anders na menging met water, waardoor de kwaliteit
van het schuim erg variabel is.
Een performancetest, waarin deze facetten een rol spelen, zal met
zekerheid kunnen zeggen of de schuimconcentraten ook in specifieke
omstandigheden effectief zijn.
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Fase 4:
Afronden transitie:
nazorg en
beheersing
		
		

Nazorg transitie
Opleiden, trainen, oefenen
Inspectie, testen en onderhoud
----------------- +

		

Transitie voltooid

		

Fase 4:

Nazorg transitie

Fase 1

Fase 2

In de transitie is aan de grondvesten van incidentbestrijding gesleuteld en zijn tal van
nieuwe uitgangspunten, procedures en uitwerkingen ingevoerd. In de nazorg van de
transitie is het zaak de vernieuwingen te borgen in de staande organisatie. Dat geldt
niet alleen voor de technische aspecten, maar zeker ook voor de organisatorische.

Opleiden, trainen, oefenen
Incidentbestrijders die met ander schuim gaan werken, zijn tijdens de transitie

Fase 3

betrokken geweest. Ze hebben deelgenomen en bijgedragen aan de verschillende
tests. Dat is niet voldoende om gedragsverandering teweeg te brengen. Fluorvrij
schuim vraagt vaak om andere werkwijzen voor incidentbestrijders, dit zal in
bijscholing en training aan de orde moeten blijven komen.
Bijscholing en herhalingstrainingen zijn gericht op het afleren van oude reflexen en het
aanleren van nieuwe. Dat vraagt specialistische training, met consistente aandacht
voor het nieuwe schuim.
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Reinigen
Reinigen van tanks en leidingen waar fluorhoudend schuimconcentraat
in heeft gezeten, is een vak apart. Doorspoelen met water is onvoldoende
omdat resten fluorverbindingen achterblijven, die besmetten het
nieuwe schuimconcentraat. Met speciale additieven en intensieve
reinigingsprogramma’s kan voldoende reiniging behaald worden.

Fase 4

Inspectie, testen en onderhoud
De reguliere activiteiten gerelateerd aan instandhouding van het brandveiligheidssysteem zijn geënt op de nieuwe situatie. Nu is zichtbaar wat de transitie betekent
voor inspectie, testen en onderhoud (ITO) van het totale systeem. Dit zal er anders
uitzien dan in de situatie voor de transitie.

Afgeronde transitie

H2K Foam School

Met het borgen/verankeren van het systeem van brandveiligheid
en incidentbestrijding in de operationele bedrijfsvoering komt
een einde aan het transitieproces. Aan de hand van vier fasen
is een schuimtransitie gemaakt van fluorhoudend naar fluorvrij
blusschuim.
Door tijdens het proces veel tijd en aandacht te besteden aan
de ‘performance’ van het veiligheidssysteem, is de integriteit
van dat systeem als geheel en het veiligheidsniveau in acht
genomen. Tijdens dit proces zijn interne en externe stakeholders
voortdurend betrokken en geïnformeerd. Daarmee is het gehele
proces van verandering van het bestaande (bewezen werkende)
systeem naar het nieuwe (aangetoond werkende) systeem
afgerond.

H2K organiseert jaarlijks een
meerdaagse Foam School
Tijdens de H2K Foam School worden alle ins
en outs van schuim en de ontwikkelingen in de
schuimmarkt met de deelnemers gedeeld en
krijgen deelnemers inzicht in de werking van
vaste en mobiele schuimsystemen. De H2K
Foam School is een mix van theorie, workshops,
demonstraties en praktische brandbestrijding.
Deelnemers krijgen ruim de gelegenheid om met de instructeurs en experts van de H2K Foam
School van gedachten te wisselen. Een uitgelezen kans voor betrokkenen bij de schuimtransitie
om de kennis over schuim, de schuimmarkt en de gevolgen van een transitie bij te spijkeren.

www.H2K.nl
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van schuimconcentraten was altijd

Kees Kappetijn (KSS)

Jaro Wetzer (www.splintt.nl)

al een delicate kwestie. De overstap
van een fluorhoudend naar een
fluorvrij

concentraat

maakt

Neem voor meer informatie
contact op met:

dat

Peter de Roos (H2K)
Ronald de Roos (H2K)

Vormgeving en druk

Simon van Voorst (H2K)

Bas Both (www.grafischgoedgeregeld.nl)

proces nog wat ingrijpender.
Jochem van de Graaff

Procedures, vergunningen, werkmethodes, planvorming,

j.vandegraaff@h2k.nl

scenario’s, etc. zijn allemaal onderdeel van een complex

06 - 53616641

geheel. Verandering kan alleen verantwoord met kennis
van het hele systeem van brandveiligheid.
Peter de Roos
H2K en KSS hebben ervaring met schuimvraagstukken en

p.deroos@h2k.nl

kunnen de transitie naar een fluorvrij schuimconcentraat

06 - 51588089

voor klanten begeleiden door kennis van de markt, de
ervaring met de uitvoering van praktische testen en
brede kijk op incidentbestrijding met elkaar te verbinden.

Kees Kappetijn
k.kappetijn@kappetijn.eu

Staat u aan het begin van de transitie, heeft u onder-

06 - 51819151

steuning nodig in een lopende transitie, of is er voor
een verantwoorde keuze meer informatie nodig? Dan
kunnen H2K en KSS ondersteunen, zowel procesmatig
als inhoudsdeskundig.
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