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Programma en sprekers (2) 
Peter de Roos 
Projectmanager (H2K) 
10:55 – 12:25 uur ‘Blusschuim… een effectief blusmiddel?’. 
 
Raymond Bras 
Teamleider Accountmanagement, Beleid en Compliance Gezamenlijke 
Brandweer 
12:25 – 12:55 uur ‘Gebruik van blusschuim in de praktijk’. 
 
Einde mini-symposium: 12:55 – 13:00 uur gevolgd door lunch. 
Na de lunch kunt u de eRIC-beurs bezoeken. 
	
	

Programma en sprekers (1) 
Start mini-symposium ‘Blusschuim in het milieu, problematisch of 
niet…’? 10:30 – 10:45 uur 
Welkomstwoord door H2K en de voorzitter van de Stichting CaBO. 
 

Jerry Krijn  
Lid van de NEN normcommissie Blusinstallaties en lid van de CEN TC 191 
WG3 - EN1568: Foam concentrates 
10:45 – 11:15 uur ‘Fluor in de juiste context’. 
 

Kees Kappetijn 
Adviseur Industriële Veiligheid (KSS) 
11:15 – 11:45 uur ‘Blusschuim volgens de regels’. 

PAUZE 11:45 – 11:55 uur 
 
 
 

	
	
	

Blusschuim,  
problematisch of niet...? 
 
	
															Welkom! 

Mini-symposium	

In samenwerking met de Stichting CaBO  





Jerry Krijn

‘Fluor in de juiste context’
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Waar hebben we het over? (3) 
 

 
• Fluor. 
• Fluoriden. 
• PFAS, PFC, PFOS en PFOA. 
• Fluorkoolwaterstoffen. 
• C6 producten. 
• F3 blusschuim. 

Waar hebben we het over? (2) 
 

 
 

Waar hebben we het over? (1) 
 

Over toepassing van blusschuim op klasse B branden.  
• Preventief afdekken en blussen van (grote) brandbare 
vloeistofoppervlakten. 

 

 
 

Blusschuim, problematisch of 
niet...? 

‘Fluor in de juiste context’ 
Jerry Krijn 

Jerry Krijn
‘Fluor in de juiste context’
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Waar komen PFC’s o.a. in voor? 
 

• Gebitsreinigers.    
• Verf. 
• Vloer- en skiwas.      
• Smeermiddelen. 
• Vloerbedekking.     
• Meubels. 
• Textiel.       
•  Impregneermiddelen. 
• Anti-aanbakpannen. 
• Blusschuim (<5%). 

      

PFAS: Per- en polyfluoro-alkyl-stoffen (PFC’s) 
 

• Gefluoreerde organische verbindingen, door bedrijven 
geproduceerd. 
• De meeste van deze geproduceerde gefluoreerde 
koolwaterstoffen zijn PFOS (PerFluorOctaanSulfonzuur) 
en PFOA (PerFluorOctaanzuur).  

    PFOS (C8)                     PFOA (C8)  
- Persistent    - Persistent 
- Bio accumulatief   - Bio accumulatief 
- Toxisch     - Toxisch 
- Carcinogeen    - Nog in onderzoek     

Fluoriden  

• Fluoriden zijn verbindingen van fluor met een ander 
element, zowel organische als anorganische 
verbindingen, maar meestal zouten. 

 
• Fluoriden komen overal in de natuur voor, veel van deze 
fluoriden worden in de industrie gebruikt, 
natriumfluoride wordt bijv. toegepast in tandpasta.  

Fluor 
 

 

• De naam fluor is afkomstig van het Latijnse fluere dat 
vloeien of stromen betekent. 

• Fluor is een chemisch element en komt in de natuur niet 
voor. 

• Het element komt als verbinding met een andere stof wel 
in de natuur voor. 
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C6 blusschuimconcentraten 
 

• C6 blusschuimconcentraten hebben een kortere 
moleculaire fluorineketen, uitgedrukt in koolwaterstof 
atomen (6 i.p.v. 8). 

• Degraderen niet tot PFOA. 

• Worden beschouwd als:  
 - Persistent;   - Niet bio accumulatief; 
 - Niet toxisch;   - Niet carcinogeen. 

 
  

Fluoropolymeren 
 

• Fluoropolymeren worden toegepast in 
alcoholbestendige blusschuimen om de stabiliteit tegen 
sterk schuimafbrekende polaire stoffen te versterken. 

• Zonder toepassing van fluoropolymeren kunnen 
laagviskeuze alcoholbestendige blusschuimen niet 
werken.    

Fluorosurfactants 

Fluorosurfactants worden gebruikt in AFFF, FP, FFFP en de 
alcoholbestendige versies hiervan en hebben de volgende functies: 
 
•  Zij maken het schuim o.a. oleofoob*. Dit effect reduceert de fuel-

pickup en de penetratie van dampen in de schuimdeken. Dit 
versterkt het schuim en de weerstand tegen afbranden wordt 
verbeterd;  

• Daarnaast zorgt de waterige film (bij AFFF en FFFP) voor een snelle 
verspreiding van de schuimdeken en een snelle knock-down bij 
brand.  

*Oleofoob betekent olie-/vetafstotend 

Fluorkoolwaterstoffen en de C6 
technologie 

  
De fluorkoolwaterstoffen die in blusschuim worden 
gebruikt behoren - in basis - tot één van de volgende 
groepen: 
• Fluorosurfactants;  
• Fluoropolymeren.    
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Fluor in de juiste context 

Vragen? 

Fluorhoudend 1:1 vervangen door 
fluorvrij F3 blusschuim?  

 •  Is fluorvrij wel fluorvrij?     
•  Laag bijmengpercentage? 
•  Rating?       
•  Viscositeit? 
•  Application rate?      
•  Levensduur/houdbaarheid? 
•  Expansievoud?      
•  Subsurface systemen? 
•  Milieuvriendelijk? 
•  Gevolgschade? 
 

Fluorvrije schuimconcentraten (F3) 
 

Volgens de EN 1568:  
 

Fluorine Free Foam concentrates (F3): these foam 
concentrates are dedicated to meet fire performance 
ratings and are targeting applications similar to AFFF 
and/or AR-foams without using fluoro-organic 
compounds.  
These foam concentrates are based upon mixtures of 
hydrocarbon surface-active agents and non-fluorine 
containing stabilizers. 



Kees Kappetijn

‘Blusschuim volgens de regels’
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Source – Path - Receptor 

Source 
 Vervuiling in de bron. 

Path 
 Transportmedium. 

Receptor 
 Wie heeft er last van? 

Toekomst? (2) 

Toekomst? (1) 

 
 
  ‘Blusschuim volgens de regels’. 
              Kees Kappetijn 

 
 

Blusschuim, problematisch of 
niet...? 

Kees Kappetijn
‘Blusschuim volgens de regels’
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Aandachtsgebieden brandweer 

1.  Imago: wanneer welk schuim te gebruiken? 
2.  Arbo: hoe veilige werkprocessen te organiseren? 
3.  Milieu: wat als fluorhoudend schuim gebruikt is? 
4.  Bedrijfsvoering: hoe goed ITO-beleid uit te voeren? 
5.  Juridisch: hoe om te gaan met ‘juridische nazorg’/ 

incompliancies. 

Blusschuim volgens de regels 
 

 

Governor signs bills to protect 
firefighters, first responders 

B Y  H A N N A  S C O T T  
M A R C H  2 8 ,  2 0 1 8  A T  2 : 5 3  P M   

 
Washington state became the first in the country to ban the sale of firefighting foams containing 
chemicals known to be a health hazard. (AP Photo/Ted S. Warren) 

Governor Jay Inslee signed a bill Tuesday that will make Washington state the 
first in the country to ban the sale of firefighting foams containing chemicals 
known to be a health hazard. 

Senate Bill 6413 bans the sale, manufacturing, and distribution of foams 
where PFAS have been intentionally added starting in 2020. 

Hoe is de thematiek geagendeerd? 

• Chemours in Dordrecht. 
• VEWIN m.b.t. waterkwaliteit. 
• Vervuiling Schiphol/Kennemerland. 
•  ‘Giftig blusschuim’ van de brandweer. 
• Lijst Potentieel ZZS (feb 2018), als  
  voorbode op ZZS-lijst zelf. 

Nederland als vloeibaar land 

Vanuit een besmetting komt water 
nagenoeg overal. 
• Drinkwaterbekkens. 
• Recreatiewater. 
• Visserijgronden. 
• Weidegebieden. 
• Akkers/boomgaarden. 
• ??. 
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Bedrijfsvoering 

Hoe krijgt inspectie, testen en onderhoud van SVM vorm? 
(met name de grotere voorraden) 

Milieu 

Acties op incidentlocatie na gebruik fluorhoudend 
schuim;    
• Wie ruimt op bij bedrijfsterrein? 
• Wie ruimt op in openbaar gebied? 
 

Arbo 

Veilige arbeidsomstandigheden voor brandweerpersoneel:  
• Maatregelen bij een inzet; 
• Maatregelen bij oefenen. 

Imago 

Wanneer is gebruik fluorhoudend svm nodig & wanneer niet…. 
Is het alternatief beter of niet? 
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Alternatieven? 

• Ja, er zijn alternatieven voor fluorhoudend schuim (niet-
fluorhoudend schuim…). 
• Ja, er zijn fluorloze schuimen die in specifieke settings 
vergelijkbare prestaties leveren aan fluorhoudend. 
• Ja, er zijn andere blusmiddelen dan schuim die ook een brand 
afdekken en dampvorming voorkomen/beperken. 
• Nee, de werking en effectiviteit van fluorloze schuimen in z’n 
algemeenheid t.o.v. de fluorhoudende schuimen op 
tankbrandscenario’s zijn niet aantoonbaar vergelijkbaar. 
• Nee, alternatieven voor schuim zijn niet uit de ontwikkel- en 
testfase. 

Rapport & samenvatting 

Zijn er alternatieven voor fluor in SVM? 
Zijn er alternatieven voor SVM? 
(Advies aan LEC BRZO) 

 

Blusschuim volgens de regels 

Juridisch 

Hoe om te gaan met gebruik verboden stoffen of ZZS-
stoffen (C6 nog niet verboden…).  
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Aanbevelingen (4) 

Oefenen: 
 
Verander het oefenbeleid dat zich richt op de omgang 
met schuim en schuimapparatuur in een richting dat met 
schuim-vervangers geoefend kan worden. 

Aanbevelingen (3) 

Gezondheidsrisico’s: 
 
Bepaal de werkelijke impact van werken met fluorschuim 
op de gezondheid van brandweerpersoneel; 
 
Maak procedures, protocollen en werkvoorschriften die 
bijdragen aan veilige werkomstandigheden en beperken 
van gezondheidsschade. 
 

Aanbevelingen (2) 

Aantoonbaarheid: 

• Ga voor verder onderzoek uit van resultaten uit 
testsituaties in de praktijk; 

• Maak goed onderscheid tussen demonstraties en tests.  
 
 

Aanbevelingen (1) 

Brandweren: 
 
• Inventariseer waarmee nu wordt gewerkt, wat zit er op 
de auto en wat staat er in het magazijn; 
• Bepaal wanneer fluorloos kan en fluorhoudend moet. 
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Blusschuim volgens de regels 

Vragen? 

Aanbevelingen (5) 

Regelgeving: 
 
Koers vooralsnog niet op regelgeving die gebruik van 
fluorhoudend schuim volledig verbiedt; 
 
Maak die keus pas als zicht bestaat op aantoonbaar 
vergelijkbare alternatieven. 



Peter de Roos

‘Blusschuim... een effectief blusmiddel?’
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Non-aspirated 
 
Niet ‘actief’ beluchten van premix 
• Grote worplengte. 
• Beperkte laagdikte schuimdeken. 
• Expansievoud afhankelijk van schuimconcentraat 
  en water/schuimmonitor. 
 

10.000	l./min.,	worplengte	120	m.	 23.000	l./min.,	worplengte	110	m.	

Fluor/ filmforming 
 
Inzet en gebruik van fluorhoudend blusschuim 
• Snelle uitwatering, vorming van dunne waterige film. 
• Snelle knock-down. 
• Beperkte fuel-pickup. 
• Toepasbaar met lage expansievoud (2). 
• Zeer geschikt voor directe applicatie. 
• Zeer lage bijmengpercentages (0,5%). 

 
 

Fluorhoudende schuimconcentraten 

Proteïne	schuim	

P	
Proteïne	schuim	

FP	
Fluor	Proteïne	

schuim	

FP-AR	
Alcohol	Resistant			

FP	

FFFP	
Film	Forming	Fluor	
Proteïne	schuim	

FFFP-AR	
Alcohol	Resistant	

FFFP	

Synthetisch	
schuim	

Wetting	agents	
S	

Synthetisch	
schuim	

S-AR	
Synthetisch	

Alcohol	Resistant	

AFFF	
Aqueous	Film	
Forming	Foam	

AFFF-AR	
Alcohol	Resistant	

AFFF	

 
 
  ‘Blusschuim… een effectief blusmiddel’? 
              Peter de Roos 

 
 

Blusschuim, problematisch of 
niet...? 

Peter de Roos
‘Blusschuim... een effectief blusmiddel?’
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Aandachtsgebieden 
• Expansievoud i.r.t. equipment. 
• Viscositeit i.r.t. doseer/bijmengsysteem. 
• Ontmengen van hoog viskeus schuimconcentraat. 
• Technische levensduur schuimconcentraat. 
• BOD en COD van fluorvrij schuimconcentraat i.r.t. 
bijvoorbeeld waterzuiveringsinstallatie en/of 
oppervlaktewater (bluswaterafvoer). 

Van AFFF naar F3 (1) 

 
Overwegingen 
• Incident scenario’s. 
• Te blussen/ af te dekken product(en). 
• Beschikbare/ bestaande blussystemen  
  en/of equipment . 

Van AFFF naar F3 

F3	concentraten	dienen	voldoende	
‘belucht’	te	worden	opgebracht.	

Van AFFF naar F3 
F3 als alternatief voor AFFF/AR 
• Geschikt voor klasse A en B branden. 
• Geschikt voor zwaar-en, middelschuim. 
• Geschikt voor blussing middels vaste blusschuimsystemen 
als mobiele blussing. 
• Let op specifieke ratings! 
 
 

Synthetisch	
schuim	

Wetting	agents	
S	

Synthetisch	
schuim	

S-AR	
Synthetisch	AR	

AFFF	
Aqueous	Film	
Forming	Foam	

AFFF-AR	
Alcohol	Resistant	

AFFF	

Bewezen technologie 

2011 
Orion Refining Corp. Norco 
Volledige oppervlaktebrand 
 
Tank diameter:  82 m. 
Tank hoogte:     11 m. 
Product:      Gasoline 
Hoeveelheid:   37.000.000 l. 

WFHC; World Record Tank Fire Extinguishment 
Practical applicationrate: 8,1l./min./m2 AFFF-ATC 
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Nieuwe/ aangepaste technieken 

			Williams	Ambush	System;	
			Belucht	blusschuimsysteem	voor	zowel	rim	seal	als	full	surface	branden		

Wat nu? 

Type incident/ risico’s versus milieu 
 
‘Eenvoudige’ scenario’s. 
’Complexe/ hoog risico’ scenario’s. 
 
 
 

Burn-down policy? 

Aandachtsgebieden 
• Application rate. 
• Applicatiemethode. 
• Worplengte. 
• Gecombineerd gebruik met andere  
  schuimconcentraten. 
• Gecombineerd gebruik met bluspoeder. 

Van AFFF naar F3 (2) 
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Blusschuim… een effectief blusmiddel? 

Vragen? 



Raymond Bras

‘Gebruik van blusschuim in de praktijk?’
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• Voorheen ‘geen probleem’? 
• Grote noodzaak; 

- Bediening voertuigen; 
- Opbrengen van schuim. 

• Oefenschuim niet altijd afdoende. 
• Doel van de oefening bepaalt keuze  
  concentraat. 
• Ook bij oefenschuim vergunning  
  noodzakelijk. 
• Bodemvervuiling per definitie niet toegestaan. 

Oefenen 

• Out of the box. 
• Alternatieven voor concentraat. 
• Referentietesten. 
• Gesloten systeem? 
• Hoe vast te leggen? 
• Certificering. 

 

Testen equipment 

• Juiste bijmenging essentieel; 
- Niet te weinig, maar zeker niet te veel. 

• Compliance. 
• Ontwikkelingen bijmengpercentages. 
• Flexibiliteit steeds meer gewenst/ 
  noodzakelijk. 
• Effecten op het milieu. 
• Kosten. 

Testen equipment 

 
 
  ‘Gebruik van blusschuim in de praktijk’? 
              Raymond Bras 

 
 

Blusschuim, problematisch of 
niet...? 

Raymond Bras
‘Gebruik van blusschuim in de praktijk?’
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Gebruik van schuim in de praktijk 

Fluor in de juiste context 

• Gebruik van blusschuim in de praktijk 
• Gebruik van blusschuim in de praktijk 
• Gebruik van blusschuim in de praktijk 
• Gebruik van blusschuim in de praktijk 

• Landelijke werkgroep wordt  
  gestart 
-  Zorg om industrie niet onder te  
  laten sneeuwen 

• Gedegen beleid opstellen 
- Goed verhaal bij het gebruik  
  van fluor! 

• Kan de brandweer morgen over op  
  fluorvrij blusschuim? 

Gebruik van schuim in de praktijk 

• Verschil tussen ‘normaal’ en  
  industrieel gebruik. 
• Fluorvrij blusschuim beschikbaar; 
• Diverse praktijktesten uitgevoerd; 
• Dilemma van testen versus  
  milieueffecten. 

• Daar waar mogelijk zonder fluor?  
• Aansprakelijkheid. 
• Weet de brandweer wat voor SVM  
  wordt gebruikt? 

Gebruik van schuim in de praktijk 
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Gebruik van schuim in de praktijk. 

Vragen? 

Fluor in de juiste context 

• Gebruik van blusschuim in de praktijk 
• Gebruik van blusschuim in de praktijk 
• Gebruik van blusschuim in de praktijk 
• Gebruik van blusschuim in de praktijk 

Fluor in de juiste context 

• Gebruik van blusschuim in de praktijk 
• Gebruik van blusschuim in de praktijk 
• Gebruik van blusschuim in de praktijk 
• Gebruik van blusschuim in de praktijk 

Gebruik van schuim in de praktijk 
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Blusschuim,  
problematisch of niet...? 
 
 
           Bedankt voor uw komst	

Mini-symposium	

In samenwerking met de Stichting CaBO  



3-daagse training: Tank- en tankputbranden

H2K en MARSH Risk Consulting hebben samen de 3-daagse training Tank- en tankputbranden ontwikkeld.
De training is gericht op de risico’s van atmosferische opslagtanks op tank terminals en in de (petro)
chemische en farmaceutische industrie zoals die aanwezig kunnen zijn bij bedrijven die moeten voldoen 
aan PGS 29: Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks.

Tijdens deze 3-daagse JOIFF geaccrediteerde training wordt de relatie tussen het ontwerp van de 
opslagtanks, de geloofwaardige en de maatgevende scenario’s, de stationaire en mobiele koel- en 
blusinstallaties en de incidentbestrijdingsstrategie behandeld. Daarnaast wordt aandacht besteed 
aan inspectie, testen en het onderhoud van (semi-)stationaire blusinstallaties.

Er wordt o.a. gebruik gemaakt van de NFPA 11, 15, 16, 25 en 30 documenten, waarbij vanuit een 
performance based benadering, met behulp van maatwerk, brandveiligheidsopties voor de verschillende 
situaties, condities en scenario’s, de voor het bedrijf geschikte brandbeveiligingsstrategie wordt benoemd.

Deze training is bedoeld voor een ieder die vanuit verschillende verantwoordelijkheden te maken heeft 
met de brandveiligheid en beheersing van incidenten met gevaarlijke stoffen die zijn opgeslagen in 
verticale cilindrische atmosferische opslagtanks.

Tank- en tankputbranden



Onderwerpen:

•	 Geloofwaardige	incidentscenario’s	voor	atmosferische	opslagtanks	en	in	tankputten

•	 De	toepassing	van	beheers-	en	bestrijdingsinstallaties	voor	incidenten	met	gevaarlijke	stoffen

•	 Inspectie,	testen	en	het	onderhoud	van	(semi-)stationaire	beheers-	en	bestrijdingsinstallaties

•	 Nieuwe	ontwikkelingen	en	inzichten	op	het	gebied	van	blusschuim	en	blusschuiminstallaties	en	

de	bestrijding	van	plasbranden.	Tijdens	een	schuim	workshop	wordt	de	werking,	toepassing	en	

het	gedrag	van	schuim	getoond.

•	 Vaste	koel-	en	blusinstallaties,	stralingscontouren	en	management	van	schuimvormend	middel	

en	waterverbruik

Docenten
De docenten zijn Peter de Roos van H2K en Jeanne van Buren van Marsh Risk Consulting. 
Peter de Roos heeft als docent/ consultant jarenlange ervaring met incidentbestrijding in (petro)
chemische industrie. Jeanne van Buren is senior consultant en is al meer dan 3 decennia werkzaam 
als specialist op het gebied van industriële veiligheid. 

De training wordt georganiseerd bij Marsh Risk Consulting in Rotterdam. De training vindt plaats 
op 12, 13 en 14 juni 2018. De training wordt in het Engels verzorgd.  
Inschrijven kan tot 1 mei 2018 via de website van H2K (www.h2k.nl).

De kosten van de 3-daagse training bedragen € 1.174,00 p.p. ex. BTW. 
Deze kosten zijn exclusief reis- en verblijfskosten.
Meer informatie over hotelaccomodaties, de trainingslocatie of het trainingsprogramma 
vindt u op onze website.

Deelname kan tot 30 dagen voor aanvang van de training kosteloos worden geannuleerd. 
Nadien worden alle kosten in rekening gebracht.

H2K behoudt zich het recht voor om uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de training, 
deze te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over deze 3-daagse training? 
Neem dan contact op met een van de medewerkers van H2K.

Telefoon:  010 – 3138947
Email:  info@h2k.nl 
Website:  www.h2k.nl

H2K
Admiraal Trompstraat 12
3115 HJ Schiedam



3-daagse training Integrated Fire Safety of IBCs & Intermodals

H2K en MARSH Risk Consulting hebben in samenwerking de training Integrated Fire Safety of IBC’s and 
Intermodals ontwikkeld. Deze 3-daagse training is JOIFF geaccrediteerd en richt zich op beheersing en 
bestrijding van incidenten met IBC’s en intermodals.

Geloofwaardige incidenten die met IBC’s en Intermodels kunnen ontstaan worden tijdens de training in 
het ‘performance based process’ geïdentificeerd, waarna de opties voor beheersing en bestrijding van deze 
incidenten worden behandeld. Eerder ontwikkelde H2K en MARSH Risk Consulting volgens de performance 
based opzet de Industrial Safety and Emergency Response training voor tank- en tankputbranden.

De Integrated Fire Safety of IBC’s and Intermodals is een praktisch toepasbare training die verbanden legt 
tussen het ontwerp en constructie van PGS-15 opslaglocaties en Intermodals, incidentscenario’s en de 
beheersing en bestrijding van incidenten die kunnen ontstaan. 
H2K en Marsh Risk Consulting hebben hiervoor live testen uitgevoerd met IBC’s die worden blootgesteld aan 
brand. Beeldmateriaal en de resultaten van deze testen worden tijdens de training besproken en geanalyseerd.

Door middel van een practicum en demonstraties wordt het gedrag van (opgestapelde) IBC’s bij brand, de 
escalatiescenario’s en de bestrijding met blusschuim gedemonstreerd. 

De training is gericht op personen die vanuit hun functie te maken hebben met of verantwoordelijk 
zijn voor het identificeren van risico’s en beheersing en bestrijding van incidenten die bij de manipulatie 
en opslag van IBC’s en/of intermodals kunnen ontstaan.

Integrated Fire Safety 
of IBC’s & Intermodals



Onderwerpen:
Bij de training worden o.a. de volgende NFPA codes en standaarden gehanteerd: 11, 15, 16 en 30.

•	 Ontwerp	en	constructie	van	PGS-loodsen	en	buitenopslag

•	 (Semi-)stationaire	blusinstallaties

•	 Risico’s	en	incidentscenario’s	bij	IBC’s	en	intermodals

•	 Demonstratie	en	bezichtiging	van	het	ontwerp,	de	constructie	en	veiligheidssystemen	van	een	intermodal

•	 Gedrag	van	IBC’s	die	worden	blootgesteld	aan	brand.	Door	beelden	van	uitgevoerde	live	testen	en	een	

practicum	wordt	het	gedrag	van	IBC’s	onder	invloed	van	brand	inzichtelijk	gemaakt

•	 Gedrag	van	vloeistoffen	en	de	inzet	van	blusschuim

De training wordt georganiseerd op Spinel Veiligheidscentrum in Dordrecht. De training vindt plaats 
van 10 t/m 12 oktober 2018. De training wordt in het Engels verzorgd, tenzij er alleen Nederlandstalige 
deelnemers zijn. Inschrijven kan tot 10 september 2018 via de website van H2K (www.h2k.nl).

Docenten
De docenten zijn Peter de Roos van H2K en Jeanne van Buren van Marsh Risk Consulting. 
Peter de Roos heeft als docent/ consultant jarenlange ervaring met incidentbestrijding in (petro)chemische 
industrie. Jeanne van Buren is senior consultant en is al meer dan 3 decennia werkzaam als specialist op 
het gebied van industriële veiligheid.

De kosten van de 3-daagse training bedragen € 1.879,00 p.p. ex. BTW. 
Deze kosten zijn exclusief reis- en verblijfskosten.
Meer informatie over het trainingsprogramma, locatie en hotelaccommodaties vindt u op onze website.

Deelname kan tot 30 dagen voor aanvang van de training kosteloos worden geannuleerd. 
Nadien worden alle kosten in rekening gebracht.

H2K behoudt zich het recht voor om uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de training, 
deze te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over deze 3-daagse training? 
Neem dan contact op met een van de medewerkers van H2K.

Telefoon:  010 - 313 89 47
Email:  info@h2k.nl 
Website:  www.h2k.nl

H2K
Admiraal Trompstraat 12
3115 HJ Schiedam



In cooperation with Dr. Sthamer H2K organise the Foam School

The Foam School will take place on the training centre in Vernon France. This former refi nery site, 
with all its utilities was transformed in a well-equipped centre for realistic training of credible 
industrial incidents.

The Foam School is accredited by the not-for-profi t JOIFF organisation. (www.JOIFF.com)

The training has been designed for those who have to deal with or have responsibility for emergency 
response in case of large-scale fl ammable liquid fi re fi ghting but also for insurance company personnel 
and fi re engineers to gain more insight into fi xed and mobile foam systems.

The Foam School is a blend of theory, workshops, demonstrations and practical fi re fi ghting. 
The training is provided by instructors from H2K and Dr. Sthamer.

FOAM SCHOOL



The training program addresses the following topics:

• New developments and insights on foam systems, fi re fi ghting foams and polar solvents
• NFPA 11: Standard for Low-, Medium-, and High-expansion Foam
• EN 1568: Fire extinguishing media, foam concentrates, specifi cation for low expansion foam 

concentrates for surface application to water-immiscible liquids
• EN 13565: Fixed fi refi ghting systems, foam systems, design and construction and maintenance
• Foam selection: testing, rating, storage and stability and international standards 
• Fire fi ghting foams: fl uor free foam concentrates, C6 foam concentrates, legislation and good practises
• Incident scenarios at atmospheric tanks and bunded areas
• Lessons learned
• Demos of fi re fi ghting response with fi xed foam systems
• Practical training

The practical training will include training of real onsite tank fi re, fi re in a bunded area, 
onsite tank fi re, hydrocarbon jet fi res and a large-scale ethanol pool fi re.

The foam school is a 5-day event commencing at dinnertime Monday. Friday will be a travelling day. 

More information
Information about this training can be obtained by contacting:

Telephone: +31 (0)10 - 3138947
Email:  info@h2k.nl 
Web:  www.h2k.nl

H2K
Admiraal Trompstraat 12
3115 HJ Schiedam
The Netherlands
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Inzet van fluorhoudend versus fluorvrij blusschuim 
Gepubliceerd 8 september 2017 ( laatst bijgewerkt 7 september 2017 ) 
 

 
 
De laatste jaren neemt de discussie over de toepassing van fluorhoudend blusschuim en 
de gevolgen voor mens en milieu meer en meer toe. Dit artikel geeft uitleg over de 
toepassing van blusschuim en de impact van nieuwe alternatieve schuimsoorten. 
Door: Jerry Krijn en Marc Mergeay, lid resp. secretaris van de NEN Normcommissie 
blusinstallaties 
 
Toepassing blusschuim 
Blusschuim – een samenstelling van water, schuimconcentraat en lucht – is als blusmiddel niet 
meer weg te denken bij het bestrijden van bijvoorbeeld grote branden in de chemische- en 
petrochemische industrie, bij opslag van brandbare vloeistoffen (PGS29), bij opslag van 
gevaarlijke stoffen (PGS15) en bij vliegtuigongevallen. Blusschuim kan naast het bestrijden van 
brand ook preventief worden ingezet om bijvoorbeeld het uitdampen van lekkende vloeistoffen 
tegen te gaan. 
 

 
Afbeelding 1: bestrijding van een z.g. full surface fire met blusschuim 

 
Werking blusschuim 
Blusschuim kan op grote afstand van het brandende object worden opgebracht, het schuim koelt 
de brandbare vloeistof tot onder de ontbrandingstemperatuur, dekt de brandbare vloeistof af 
waardoor deze minder kan uitdampen en de schuimdeken beschermt de brandbare vloeistof 
tegen herontsteking door andere ontstekingsbronnen. 
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Soorten blusschuim 
Blusschuim is in twee hoofdgroepen te verdelen: 
• synthetische schuimen 
• proteïne schuimen 

 
De bekendste synthetische blusschuimen zijn de AFFF (Aqueous Film Forming Foam) en de 
AFFF-AR (Aqueous Film Forming Foam – Alcohol Resistant) schuimconcentraten. Deze AFFF 
en AFFF-AR schuimconcentraten zijn voor minder dan 10% samengesteld uit fluorverbindingen. 
Deze fluorverbindingen (fluorsurfactanten en fluorpolymeren) dragen significant bij aan de 
effectieve blussing van grote vloeistofbranden. 
 

“Fluorverbindingen dragen significant bij aan de 
effectieve blussing van grote vloeistofbranden 

  
De fluorverbindingen zorgen voor de vorming van de zogenaamde waterige film op de 
brandbare vloeistof. Deze waterige film maakt het mogelijk dat het blusschuim zich goed kan 
verspreiden over de ontvlambare vloeistof (afbeelding 2), zelfs als deze in brand staat. De brand 
kan hierdoor snel onder controle worden gebracht. Herontsteking wordt voorkomen door de 
schuimdeken die vervolgens over het volledige oppervlak van de ontvlambare vloeistof kan 
worden opgebouwd. Door de aanwezigheid van deze schuimdeken wordt voorkomen dat er 
boven de vloeistof een ontvlambare damp kan ontstaan. Het kan voorkomen dat deze 
schuimdeken door een vallend voorwerp of door een persoon die in de plas stapt wordt 
verstoord. Het schuim is in staat na deze verstoring de schuimdeken weer volledig dicht te 
trekken zonder dat extra schuim wordt toegevoegd. 
 

 
Afbeelding 2: dichtvloeien AFFF schuimdeken 
 
Daarnaast zijn er ook proteïne schuimconcentraten waaraan een kleine hoeveelheid 
fluorsurfactanten zijn toegevoegd, deze zorgen ervoor dat het blussend vermogen van het 
schuimconcentraat aanzienlijk toeneemt. Ook deze proteïne schuimconcentraten FP (Fluor 
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Proteïne), FFFP (Film Forming Fluor Proteïne), en de alcoholbestendige uitvoeringen hiervan, 
hebben vrijwel dezelfde eigenschappen als de hierboven omschreven alcoholbestendige 
synthetische schuimconcentraten, waarbij vermeld moet worden dat proteïne blusschuim beter 
bestand is tegen de hitte van een brandende vloeistof dan een synthetisch blusschuim en dus 
minder snel zal afbranden. 
 
C8 fluorverbindingen 
Tot 2015 werden voornamelijk C8 fluorverbindingen, die bekend staan als PFOA, in deze 
fluorhoudende schuimconcentraten toegepast. Van deze stof is bekend dat hij toxische, 
kankerverwekkende, bioaccumulatieve (ophoping van een stof in levende organismen) en 
persistente (moeilijk afbreekbaar in het milieu) eigenschappen heeft. Met ingang van januari 
2015 worden dan ook door de producenten van blusschuimconcentraten uitsluitend C6 
fluorverbindingen in fluorhoudend schuimconcentraat toegepast waarvan wel is aangetoond dat 
deze persistent is maar (nog) niet wordt aangemerkt als kankerverwekkend, bioaccumulatief en 
toxisch. 
 

“Op basis van de huidige kennis is het gebruik van 
deze schuimconcentraten een goede zaak voor 

mens en milieu 
  
F3 blusschuim 
Vanwege de eerder genoemde discussie over het gebruik van deze fluorhoudende 
schuimconcentraten, brengen de schuimproducenten al geruime tijd synthetische F3 (Fluor Free 
Foam) alcoholbestendige schuimconcentraten op de markt die de bluscapaciteit van de AFFF-
AR’s en de FFFP-AR’s benaderen. Op basis van de huidige kennis is het gebruik van deze 
schuimconcentraten een goede zaak voor mens en milieu. Er zijn dan ook steeds meer 
brandweerkorpsen die overstappen op F3 blusschuim en bedrijven die overwegen om het 
fluorhoudend blusschuimconcentraat in hun stationaire blussysteem te vervangen door een F3 
blusschuimconcentraat. 
 
Er kleven echter ook nadelen aan het één op één vervangen van fluorhoudend 
schuimconcentraat door fluorvrij (F3) schuimconcentraat: 
• Zo kan de application rate (de tijdens een brand op te brengen hoeveelheid schuim/water-

mengsel in liters per m2/min.) van een fluorvrij schuim aanzienlijk hoger zijn dan bij 
gebruik van een fluorhoudend schuim. Het kan daarom noodzakelijk zijn om bij 
vervanging van een fluorhoudend schuim door een fluorvrij schuim voor gebruik in een 
stationaire blusinstallatie de installatie ingrijpend aan te passen om deze geschikt te 
maken voor deze hogere application rates. Denk hierbij o.a. aan de pomp(en), 
menger(s), schuimconcentraattank, leidingwerk, het aantal schuimmakers en de 
opvangcapaciteit (containment). Daarnaast kan het bedrijf voor hogere 
verwerkingskosten komen te staan doordat er meer verontreinigd bluswater afgevoerd 
moet worden. 

• Ook zijn er brandweervoertuigen die voorzien zijn van een blusschuimsysteem met een 
vooraf gecalculeerde application rate. Het overstappen naar een ander type schuim dat 
een hogere application rate behoeft kan de inzet op bepaalde stoffen nadelig 
beïnvloeden. 

• Voor de blussing van bepaalde stoffen moet bij het toepassen van fluorvrij schuimconcentraat 
een hogere expansievoud gehanteerd worden dan bij gebruik van fluorhoudende 
concentraten. Dit gegeven is vooral van belang bij een sprinkler- of deluge blusinstallatie 
of als het schuim in de bestaande situatie wordt opgebracht met een non-aspirated 
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schuimmonitor. Dergelijke installaties moeten aangepast worden om ze geschikt te 
maken voor toepassing van F3 schuimconcentraat. 

• Fluorvrij schuim kan beter niet in een subsurface systeem (afb. 3) worden toegepast 
vanwege het gevaar van fuel-pickup, waardoor de blussende werking van het schuim 
achteruit gaat en soms zelf brandbaar kan worden. Fuel-pickup is het opnemen van de 
brandbare stof in de schuimbellen, dit effect kan ontstaan indien schuim van een grote 
afstand in de vloeistof terecht komt of indien het schuim bij een subsurface systeem van 
onder in de tank wordt ingebracht. Bij een subsurface systeem stijgt het blusschuim door 
de brandbare vloeistof naar boven, waar het over de brandbare vloeistof uitvloeit. 

•  

 
Afbeelding 3: subsurface systeem 

 
• Daarnaast is nog niet aangetoond dat fluorvrij schuim minder milieubelastend is. Er zijn 

F3 schuimconcentraten die zijn samengesteld uit synthetische polymeren die het milieu 
op den duur eveneens kunnen belasten. Fluorvrij betekent niet per definitie 
milieuvriendelijk. 

• Fluorvrije alcoholbestendige schuimconcentraten hebben soms een hoger viscositeit dan de 
huidige gefluoreerde alcoholbestendige schuimconcentraten. Dit kan bij het veranderen 
van schuimconcentraat invloed hebben op de juiste menging door het bijmengsysteem. 
Toepassing van lange schuimconcentraat leidingen (bijvoorbeeld bij decentraal 
bijmengen) met daarin hoog viskeus schuimconcentraat wordt daarom afgeraden. 

• Sommige fluorvrije schuimconcentraten, waarin één van de ingrediënten polysachariden zijn, 
kunnen hoog viskeus zijn waardoor het na verloop van tijd meer kans heeft op het 
separeren (ontmengen) van het concentraat tijdens opslag. Opslagtanks voor dit 
schuimconcentraat moeten voorzien worden van een langzaam draaiende roerder 
(roeren mag niet leiden tot introductie van luchtbellen) die eenmaal per week of 14 dagen 
een uur wordt aangezet. 
 

“Sommige fluorvrije schuimconcentraten 
hebben meer kans op separeren (ontmengen) 

  
Bovenstaande opsomming is zeker niet limitatief. AFFF en AFFF-AR schuimconcentraten zijn 
redelijk bestand tegen veroudering waardoor een technische levensduur van zeker 10 jaar 
veelal gegarandeerd kan worden voor concentraten die volgens de richtlijnen van de producent 
worden opgeslagen. Voor fluorvrije schuimconcentraties kan hierover nog geen uitspraak 
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gedaan worden. Ook is onduidelijk of de standaard testen die jaarlijks uitgevoerd worden om de 
kwaliteit van het schuim te toetsen voldoende zijn om de kwaliteit van het F3 schuim te borgen. 
Ook moet nog nagegaan worden wat de meest optimale methode is om afgekeurd F3 
schuimconcentraat te vernietigen en met F3 verontreinigd bluswater te behandelen. 
Het voert te ver om in dit artikel nog andere aspecten te behandelen, zoals bijvoorbeeld de 
compatibiliteit van deze schuimen met specifieke stoffen en dergelijke. 
 
 
Conclusie 
Het vervangen van fluorhoudend schuimconcentraat (dat bestemd is voor het handmatig 
bestrijden van grote vloeistofbranden door de brandweer of dat zich in stationaire blusinstallaties 
bevindt) door fluorvrij schuimconcentraat kan – daar waar mogelijk – een goede keuze zijn. 
Echter dient men in dat geval met de hierboven genoemde punten rekening te houden. 
De producent van het blusschuim kan u hierover verder informeren en adviseren. 
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H2K
Admiraal Trompstraat 12
3115 HJ Schiedam      info@h2k.nl
Tel.:  010 - 3138947      www.h2k.nl

Mini-symposium eRIC-beurs
Blusschuim in het milieu, problematisch of niet…?

Mini-symposium tijdens eRIC-beurs
Fluorhoudend blusschuim is al decennialang hét blusmiddel voor vloeistofbranden. De toepassing van deze fluorhoudende schuim-
soorten komt echter steeds meer onder druk te staan vanwege de negatieve gevolgen voor mens en milieu. In Australië koerst men 
af op een totaal verbod op het gebruik van fluor en ook de Amerikaanse staat Washington State wil het gebruik gaan verbieden.
Dat levert en dilemma op en vooral veel vragen!  Waarom wordt fluor toegepast in blusschuim? Wat zijn de gevolgen voor het milieu? 
Wat is de stand van zaken rondom wet- en regelgeving in Nederland en de Europese Unie? Zijn er alternatieven? Hoe in de praktijk om 
te gaan als gebruiker van fluorhoudend blusschuim? 

Om daar antwoord op te geven organiseert H2K tijdens de eRIC-beurs, op donderdag 19 april, het mini-symposium 
‘Blusschuim in het milieu, problematisch of niet...? 
Met vier inhoudsdeskundigen uit het werkveld en Stichting CaBO hebben we een programma ontwikkeld waarin u wordt bijgepraat 
over de laatste stand van zaken, nieuwe ontwikkelingen, maar ook praktische handvatten krijgt aangereikt ten aanzien van het gebruik 
van fluorhoudend blusschuim. Daarnaast is er volop ruimte om uw vragen te stellen en ervaringen te delen.

Namens Stichting CaBO en H2K nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan het mini-symposium en nadien op eigen gelegenheid 
de eRIC-beurs te bezoeken.

Programma
donderdag 19 april 2018 
Mini-symposium > Zaal 6-8
Zaal open: 10:00 uur
ontvangst met koffie

Start mini-symposium: 10:30 uur
Welkomstwoord: 
door H2K en de voorzitter van Stichting CaBO: 10:30 - 10:45 uur
 
Spreker 1    10.45 - 11.15 uur
Jerry Krijn
Lid van de NEN normcommissie Blusinstallaties en lid van de CEN TC191 WG3 - EN1568: Foam concentrates.

Fluor in de juiste context. 
“Wat doet fluor in blusschuim en wat betekenen afkortingen als C6, PFOA en PFAS nu eigenlijk”?
 
Spreker 2    11.15 - 11.45 uur
Kees Kappetijn 
Adviseur Industriële Veiligheid KSS

Blusschuim volgens de regels. 
“Wat is de laatste stand van zaken omtrent het gebruik van fluorhoudend blusschuim in Nederland en 
welke ontwikkelingen zijn momenteel gaande op dit gebied”.
 
PAUZE:  11.45 - 11.55 uur
 
Spreker 3   11.55 - 12.25 uur
Peter de Roos
Projectmanager H2K

Blusschuim... een effectief blusmiddel? 
“Wat maakt fluor in blusschuim tot een effectief blusmiddel en wat zijn zaken om rekening mee te houden wanneer 
wordt omgeschakeld naar een fluorvrij schuim”.
 
Spreker 4   12.25 - 13.00 uur
Raymond Bras
Teamleider Accountmanagement, Beleid en Compliance Gezamenlijke Brandweer

Gebruik van blusschuim in de praktijk. 
“Hoe gaat een organisatie als de Gezamenlijke Brandweer in de praktijk om met het gebruik van fluorhoudend blusschuim”.
 
Einde mini-symposium: 12:55 - 13:00 uur gevolgd door een lunch.
> Na het mini-symposium kunt u kosteloos de eRIC-beurs bezoeken.




