
      op de werkvloer

Bij de brandweer denk je al snel aan forse, uitslaande 

branden. En stoere mannen, die bij het horen van 

een sirene direct uitrukken, langs een lange paal naar 

beneden glijden en in een grote wagen met loeiende 

sirenes door de straten scheuren. We vragen de 

brandweermannen van Kazerne Hendrik in Amsterdam, 

of dat ook klopt.

Een 
gevaarlijke 

situatie bepalen
op gehoor
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Kazerne Hendrik – gebouwd in de jaren ’70 – staat fier, 

middenin het bruisende centrum van onze hoofdstad, op 

de kruising van de drukke en bekende straten Rozengracht 

en Marnixstraat. Honderden trams, auto’s, bussen, fietsen, 

hardlopers, en toeristen trekken hier kriskras per minuut 

voorbij. Maar van de chaos die er buiten heerst, is er 

binnenin de kazerne niets te merken. Orde, regelmaat en 

controle voeren er de boventoon. Tenminste, zolang er nog 

geen alarm afgaat natuurlijk.

DE EERSTE KLIK

Officier van Dienst Bert Meijer en Bevelvoerder Michael 

Sevenhuijsen wachten ons op. Terwijl ze ons een 

rondleiding door het pand geven, legt Meijer uit wat er 

gebeurt wanneer er een melding van de centrale 

binnenkomt. ‘Er gaat een alarm af dat door het hele 

gebouw te horen is. Maar voordat het alarm afgaat, kun je 

eerst een soort klik horen. En dan weet je al hoe laat het is. 

Waarschijnlijk zouden jullie die klik nu nog niet horen, maar 

wij zijn ons heel bewust van dat geluid. Als het alarm 

daadwerkelijk afgaat, staan wij dus al lang in de 

startblokken’, lacht Meijer. 

Nog voor we goed en wel aan tafel schuiven voor het 

interview, staan beide heren abrupt op en haasten ze zich 

de kamer uit. Ik hoor niets, maar dan ineens klinkt er een 

alarm en een melding: “PRIO 1, assistentie ambulance”. Die 

eerdere klik heb ik dus inderdaad gemist. We rennen vol 

spanning achter de mannen aan, richting de voertuigen. In 

een fractie van een paar seconden hijsen zes 

brandweermannen, inclusief Sevenhuijsen, zich moeiteloos 

in hun pak en schoenen. Volledig in control springen ze de 

Tankautospuit in en weg zijn ze.

ASSISTENTIE BIJ DE AMBULANCEDIENST

Hoewel er weliswaar veel branden worden geblust in 

Amsterdam, zijn het niet de enige incidenten waarvoor de 

brandweer moet uitrukken. ‘We voeren alleen al zo’n 80% 

van de reanimaties uit. En in veel gevallen bieden we 

assistentie bij de ambulance, zoals bij de melding die we 

zojuist binnenkregen’, legt Meijer uit, die zelf op de kazerne 

is gebleven. ‘In Amsterdam heb je veel hoge 

trappenhuizen. Je kunt je voorstellen dat wanneer iemand 

van honderd kilo met een brancard van de vierde 

verdieping naar beneden getild moet worden, dat 

onmogelijk is met twee ambulancebroeders. De brandweer 

komt dan de ambulancedienst helpen. Soms gebruiken we 

daarvoor de wagen met ladder en is het nodig om de 

ramen eruit te halen. Het kan ook zijn dat iemand onwel is 

geworden, maar zelf niet meer in staat is om zijn voordeur 

te openen. Een ambulancedienst heeft niet de middelen 

om in te breken in een woning, ook daarbij bieden we dan 

assistentie.’ En Amsterdam heeft prachtige grachten, maar 

dat levert ook de nodige waterslachtoffers op. ‘Zeker in de 

weekenden moet er elke nacht wel een persoon uit het 

water worden gehaald.’

ACTIE IN DE NACHT

‘Op z’n Amsterdams gezegd, noemen we dit soort 

meldingen wel een beetje “geneuzel” hoor’, glimlacht 

Meijer. ‘Wanneer er echt een forse brand is, of wanneer er 

sprake is van gevaarlijke stoffen, dan krijg ik van de 

centrale dienst een waarschuwing op mijn pieper. ‘Het 

geluid dat die pieper maakt, zowel de pieptoon als het 

trillen, is voor ons heel kenmerkend en betekent direct 

actie.’ Bij een melding verschijnt er op het beeldscherm 

een korte tekst met de boodschap: brand – groot, middel 

of klein – het aantal slachtoffers en de straatnaam. ‘Soms 

ben ik in zo’n diepe slaap wanneer hij afgaat, dat ik vergeet 

waar ik ben’, zegt Sevenhuijsen, die inmiddels weer is 

teruggekomen op de kazerne. ‘Dan wil ik aan de 

rechterkant uit bed stappen omdat ik dat gewend ben van 

thuis. Maar op de kazerne staat het bed aan de andere 

kant. Tja, en als ik dan uit bed wil springen, is daar is 

ineens een muur, haha’.

‘EEN GOED 

GEHOOR IS VAN 

LEVENSBELANG’
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‘AAN DE HAND VAN WAT IK 

HOOR, BEPAAL IK MIJN ACTIES’

BLOEDSPOED OF KAT UIT EEN BOOM?

Meldingen van de meldkamer worden in drie 

prioriteringen ingedeeld. PRIO 1 betekent een 

levensbedreigende situatie. Dan kun je denken 

aan reanimatie of brand. PRIO 2 betekent geen 

spoed, maar wel haast. Bij PRIO 3 wordt de komst 

van de brandweer wel verwacht, maar er is geen 

tijd aan gebonden. Dat kan zijn in het geval van 

wateroverlast of andere kleine calamiteiten in huis 

waar geen slachtoffers bij betrokken zijn. Bij PRIO 

1 mag de brandweer andere regels toepassen 

in het verkeer. Dus sirenes gaan aan en de 

brandweerwagen wordt een voorrangsvoertuig. Bij 

PRIO 2 gaan de sirenes niet aan, maar gelden er wel 

ontheffingen. Zo mogen de brandweervoertuigen 

wel over de trambaan of vluchtstrook rijden. Bij PRIO 

3 houden ze zich net als de andere deelnemers in 

het verkeer, aan de normale verkeersregels.

HOEI

‘Als we elkaar dringend nodig hebben roepen we “Hoei” 

naar elkaar’, vertelt Meijer ons nog even in de wandel-

gangen. ‘Zodra je “Hoei” roept, kijkt iedereen hier om en 

weet je dat je direct de aandacht krijgt. Dat is erg handig 

zeker wanneer je met grote groepen werkt. Ik geloof dat 

“Hoei” vroeger werd gebruikt door schoorsteenvegers. 

De ene schoorsteenveger boog zich over de verschillende 

pijpen van de schoorsteen op het dak. En riep elke keer 

“Hoei’’. De andere schoorsteenveger, die beneden voor 

de schoorsteenmantel zat, brulde “Hoei’’ terug. Op die 

manier wist de veger op het dak welke van de pijpen de 

juiste was en kon hij de borstel in die pijp naar beneden 

laten zakken.’=  

VEELZEGGENDE GELUIDEN

‘Een goed gehoor is van levensbelang voor een 

brandweerman’, benadrukt Sevenhuijsen. ‘Je moet je 

voorstellen dat je bij een brand geen hand voor ogen 

ziet. Je zit middenin de rook en ziet alleen een grijze 

waas voor je. Je weet niet hoe groot of hoog de ruimte 

is. En je kunt je collega’s of de slachtoffers niet zien. Je 

moet dus afgaan op wat je hoort. Met mijn gehoor 

bepaal ik om te beginnen hoe de ruimte is. Dat doe ik 

onder andere aan de hand van omgevingsgeluiden. 

Als ik in mijn handen klap, kan ik door de weerkaatsing 

een inschatting maken van de ruimte. Klinkt een klap 

dof, dan is de ruimte kleiner dan wanneer een klap 

lang echoot. We gaan altijd met één of twee andere 

collega’s ergens naar binnen. Als we met elkaar 

communiceren door de portofoon, hoor ik aan hun 

stem en ademhaling wat de situatie is. Klinkt iemand 

kalm, dan weet ik dat alles onder controle is. Maar ik 

hoor ook wanneer een situatie serieus en gevaarlijk is. 

Aan de hand van wat ik hoor, bepaal ik welke actie 

gewenst is.’

‘Ook wanneer een brand geblust is, kan er nog van 

alles aan de hand zijn’, vult Meijer aan. ‘Er kan nog een 

lekkage zijn in de water- of gasleiding, dat maakt een 

heel zacht sissend geluid. Of een slachtoffer is uit 

bescherming onder zijn bed gekropen, waardoor we 

hem niet kunnen zien. Wanneer er allemaal rook in zijn 

longen zit, en het slachtoffer geen zuurstof meer 

binnenkrijgt, kan hij niet meer praten. Maar als je heel 

goed luistert kun je nog wel een lichte ademhaling of 

kuch horen. Het is heel belangrijk dat je dat soort 

geluiden hoort zodat je weet dat er nog slachtoffers 

binnen zijn.’ Sevenhuijsen: ‘Je leert jezelf door de jaren 

heen steeds meer tools aan om de situatie op gehoor 

te bepalen. Dat kun je nog niet op je eerste werkdag.’
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