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In de laatste decennia is de mens erin geslaagd om ingewikkelde

(petro)chemische processen op grote schaal toe te passen. Dit

heeft ervoor gezorgd dat we in staat zijn om veel (nieuwe)

producten te ontwikkelen. Bij de productie ervan worden vaak

chemische stoffen gebruikt.

Indien zich ergens in het proces een probleem voordoet, kan dit

grote gevolgen hebben. Gevolgen voor werknemers binnen het

bedrijf, maar ook voor mensen buiten het bedrijf. Denk hierbij

aan gevolgen voor de gezondheid of ecologische gevolgen. Het

beheersen van deze risico's is een essentieel onderdeel van zowel

het bedrijf als de overheid.

De bedrijfsbrandweer vervult een belangrijke rol in het beheersen

van de gevolgen van een incident in een industriële omgeving.

De bedrijfsbrandweer heeft tot doel brand en ongevallen op het

terrein van het bedrijf te bestrijden en te beperken, met speciaal

daarvoor opgeleid brandweerpersoneel en geschikt blus- en

hulpverleningsmaterieel. Om de inzet zo effectief en veilig

mogelijk te laten zijn moet u als medewerker van de

bedrijfsbrandweer naast een goede theoretische scholing ook

praktijkervaring hebben met het bestrijden van een industriële

brand.

Dit boek draagt u de bouwstenen aan die u nodig heeft om een

industriële brand zowel tactisch als technisch op de juiste wijze

te bestrijden. Het boek Industriële brandbestrijding bestaat uit

twee delen. Ieder deel bestaat uit een aantal hoofdstukken. Deel

A van dit boek gaat in de op de bedrijven met een

bedrijfsbrandweer. In dit deel komen onderwerpen als wetgeving,

industriële risico's, veiligheidssystemen en blussystemen aan bod.

In deel B staat het optreden bij incidenten in een industriële

omgeving centraal. Naast de uitleg over blusstoffen, gaat dit deel

in op de strategie en tactiek, techniek en werkmethoden en

incidentmanagement.

Het boek Industriële brandbestrijding kan gebruikt worden voor

de Bedrijfsbrandweer Manschap a en de Bedrijfsbrandweer

Bevelvoerder. Daarnaast kan dit boek als naslagwerk of als

lesmateriaal voor bijscholing van de overheidsbrandweer gebruikt

worden. Dit boek vervangt de door het Instituut Fysieke Veiligheid

uitgegeven module Petrochemie en Tankincidenten.

L.C. Zaal MPM

Algemeen directeur
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