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I n Intech K&S van november
2003 is over ‘Nooddouches en
legionella-veiligheid’ gepubli-

ceerd. Dit naar aanleiding van het ge-
reedkomen van de voorstudie ST-11
van TVVL en Uneto-VNI. Dit tweede ar-
tikel over die voorstudie bevat de re-
sultaten van de inventarisatie van de
capaciteitseisen voor nooddouches
en de regels voor de dimensionering

Voorstudie ST-11 van TVVL en Uneto-VNI (2)

De capaciteit van
nooddouches 

Markt

Veel in de handel verkrijgbare nooddou-

ches voldoen aan Duitse en of Ameri-

kaanse normen. Als gevolg hiervan

treedt in Nederland een soort zelfregula-

tie op ten aanzien van de producteisen.

Voor de niet-productgebonden aspecten

treedt zelfregulatie in veel mindere mate

op. Per situatie wordt bepaald welke

capaciteit nodig is en hoe het leidingnet

moet worden gedimensioneerd. Hierdoor

ontstaat een situatie waarin de verant-

woordelijken niet weten aan welke eisen

ze minimaal dienen te voldoen. Tevens

betekent het voor alle betrokkenen veel

werk, omdat men nu zelf mag uitzoeken

wat minimaal vereist is.

De capaciteit 
van de lichaams-
douche moet
minimaal
80 liter per
minuut zijn.
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van de leidingwaterinstallatie waarop
de nooddouches worden aangeslo-
ten. Naast de schaarse regels die
hiervoor zijn gevonden in Nederland-
se wetten, normen en richtlijnen blij-
ken de geldende normen in Duitland
en de Verenigde Staten evenmin
compleet.

Nederlandse regels
Volgens de Arbobeleidsregel (4.4.5)
voor het ‘Voorkomen van ongewilde
gebeurtenissen bij werkzaamheden
met gevaarlijke stoffen’ en volgens
bijlage 14, behorend bij Arbobeleids-
regel (4.18-5) voor de ‘Doeltreffende
beheersing van de blootstelling aan
cytostatica in ziekenhuizen’, moet
een lichaamsdouche (nooddouche)
zijn aangesloten op een drinkwaterlei-
ding. De capaciteit van de lichaams-
douche moet minimaal 80 liter per
minuut zijn. Voor een oogspoelvoor-
ziening geldt dat afhankelijk van de
situatie gebruik kan worden gemaakt
van een op de drinkwaterleiding aan-
gesloten oogdouche of van een oog-
spoelfles. In Algemene Maatregelen
van Bestuur (AMvB’s) van de wet Mi-
lieubeheer voor inrichtingen, wordt
onder meer de Richtlijn 15-1 van de
Commissie Preventie van Rampen
door gevaarlijke stoffen genoemd.
Paragraaf 11.5 van deze richtlijn
heeft betrekking op lichaamsdouches
(plensdouches) en schrijft een capa-
citeit voor van ten minste 80 liter per
minuut. 

Duitse en Amerikaanse normen 
Wanneer we de Duitse (DIN 12899) en
Amerikaanse (ANSI Z 358) normen
vergelijken, dan zien we dat deze
met betrekking tot de capaciteit van
nooddouches sterke verschillen ver-
tonen. De Duitse norm noemt voor
de lichaamsdouche in een laboratori-
um een minimum capaciteit van
30 liter per minuut. Voor bedrijven
en buitenopstelling wordt zonder cri-
terium zowel een optie van 30 als
100 liter per minuut gegeven,
slechts gekoppeld aan de uitvoe-
ringsvorm van de nooddouche. Een
capaciteit van 30 liter per minuut
geldt voor bedrijven of buitenopstel-
ling wanneer het een enkele douche-
kop betreft. Voor een aanvullende
handnooddouche geldt een capa-
citeit van 10 liter per minuut. Voor
een uitvoering met meer douchekop-
pen geldt voor het totaal een mini-
mum capaciteit van 100 liter per mi-
nuut, waarvan 30 over het hoofd. De
Amerikaanse norm eist een capaciteit
van 76 liter per minuut die dus vrij-
wel gelijk is aan de Nederlandse eis
van 80 liter per minuut. In de 1990
versie van de ANSI-norm werd nog
114 liter per minuut geëist. Ook de

eisen voor oogdouches lopen uiteen.
De Amerikaanse norm eist voor een
oogdouche slechts weinig capaciteit:
3 liter per minuut per voorziening
tegenover 12 liter per minuut in de
Duitse norm. Voor een gelaatsdouche
eist ANSI vrijwel hetzelfde, 11,4 liter
per minuut, maar vraagt de DIN weer
24 liter per minuut (bij 4 sproeikop-
pen). Voor handnooddouches eist de
Duitse norm 10 liter per minuut voor
bedrijven en buitenopstelling. 

Gebruiksdruk en gebruiksduur
Van belang is te weten of de hiervoor
genoemde capaciteiten in relatie
staan tot een bepaalde gebruiksdruk
(dynamische voordruk) aan de dou-
chekop. In de Nederlandse regels en
richtlijnen wordt daarover geen uit-
spraak gedaan. De Amerikaanse
norm schrijft een minimale gebruiks-
druk van 200 kPa voor, terwijl de
Duitse norm 100 kPa voldoende
acht. De gebruiksduur van een nood-
douche is niet alleen van belang voor
de bepaling van de inhoud van een
eventuele voorraadtank, maar ook
voor de kans op gelijktijdig gebruik
met andere op de drinkwaterinstalla-
tie aangesloten tappunten en toestel-
len. De Amerikaanse norm eist een
gebruiksduur van 15 minuten. In de

Duitse norm wordt voor laboratoria
geen eis genoemd, maar wel voor
bedrijven en buitenopstelling: 30 mi-
nuten. Zowel de Amerikaanse als de
Duitse norm bevat geen regels voor
de dimensionering van de leidingwa-
terinstallatie. De Amerikaanse norm
schrijft wel voor dat bij een combina-
tie van een lichaamsdouche en oog-
en gelaatsdouche de volle capaciteit
moet worden geleverd. De Vewin-
werkbladen voor Drinkwaterinstalla-
ties voorziet evenmin in dimensione-
ringsregels voor nooddouches. 

Aanvullende informatie 
Uit aanvullend literatuuronderzoek
en informatie na het raadplegen van
deskundigen tekent rapporteur ir.
Hans van Wolferen (TNO-MEP) het vol-
gende op. De Duitse norm richt zich
op laboratoria en hierbij is ervan uit-
gegaan dat in een laboratorium nor-
maal geen ongelukken gebeuren
waarbij mensen geheel in brand ge-
raken. Voor ongelukken waarbij ie-
mand gedeeltelijk in brand raakt of
gedeeltelijk onder de chemicaliën
raakt is een capaciteit van 30 liter
per minuut voldoende. De Duitse
norm geeft voor bedrijven en buiten-
opstelling een richtwaarde van 30 li-
ter per minuut voor lichaamsdouches

Nominale volumestroom Grensvolumestroom (afgerond)

Noodvoorziening [l/s] [l/min] [l/s] [l/min]

oogdouche 0,25 15 0,85 50

gelaatsdouche 0,42 25 1,40 84

lichaamsdouche 1,33 80 4,50 266

brandslanghaspel 0,36 21 1,20 72

De in deze tabel gegeven waarden kunnen worden aangevuld met de waarden voor
afwijkende volumestromen, bijvoorbeeld een lichaamsdouche met 30 l/min. 

Tabel 1. Nominale volumestromen en grensvolumestromen voor formules in [2].

Voor de berekening van de maximum moment volumestroom bij combinatie van één
noodvoorziening met de rest van de drinkwaterinstallatie geldt in [2] de volgende
rekenregel:

als qmmd < = qgrens dan qmmc = qnv + 0,7 * qmmd
als qmmd > qgrens dan qmmc = qmmd

waarin: 
qmmc = maximum moment volumestroom gecombineerde drinkwaterinstallatie en
noodvoorziening
qgrens = grensvolumestroom ter grootte van qnv / 0,3 (= 1 – 0,7)
qmmd = maximum moment volumestroom drinkwaterinstallatie
qnv = maximum moment volumestroom noodvoorziening

Bij een te verwachten gelijktijdig gebruik van twee voorzieningen worden de nomina-
le volumestromen van beide voorzieningen gesommeerd, waarna dezelfde formule
wordt toegepast waarbij de grenswaarde betrokken is op de gesommeerde nominale
volumestromen.
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en 100 liter per minuut bij een uit-
voering met meerdere douchekop-
pen. Er wordt geen criterium gege-
ven wanneer welk type vereist is. De
aanpassing in de Amerikaanse norm
van de minimum capaciteit van 114
naar 76 liter per minuut wordt
onderbouwd met een studie waaruit
blijkt dat met 76 liter het sproeipa-
troon dat in de ANSI gevraagd wordt
gerealiseerd kan worden. 

Dimensionering leidingnet
Vewin werkbladen geven voor het di-
mensioneren van het leidingnet eni-
ge elementaire regels, maar die zijn
momenteel niet uitgewerkt voor
nooddouches. Er worden geen volu-
mestromen voor de verschillende
nooddouche-voorzieningen gegeven
en geen rekenregels waarin het mo-
gelijk gelijktijdig gebruik tot uitdruk-
king komt. In ‘Het ontwerpen van sa-
nitaire installaties’ [2] worden enige
algemene rekenregels en reken-
waarden gegeven voor de ontwerp
volumestromen van de diverse nood-
voorzieningen (zie kader en tabel 1).
Bij een te verwachten gelijktijdig ge-
bruik van twee voorzieningen wor-
den de nominale volumestromen van
beide voorzieningen gesommeerd,
waarna dezelfde formule wordt toe-
gepast waarbij de grenswaarde be-
trokken is op de gesommeerde nomi-
nale volumestromen. De in tabel 1
gegeven waarden kunnen worden
aangevuld met de waarden voor af-
wijkende volumestromen, bijvoor-
beeld een lichaamsdouche met 30 li-
ter per minuut. Volgens het rapport
kan de hier geschetste aanpak goed
worden toegepast op de dimensione-
ring van leidingen. Hiervoor dient
per installatie een risicoanalyse te
worden gemaakt waaruit het moge-
lijke gelijktijdig gebruik van de uit-
eenlopende noodvoorzieningen moet
blijken. Er zijn tot nu toe geen regels
voor het bepalen van een mogelijk
gelijktijdig gebruik van de uiteenlo-
pende noodvoorzieningen. Bij het be-
palen van mogelijke gelijktijdigheid
zijn onder andere de volgende pun-
ten van belang: - zijn ongelukken
met meerdere slachtoffers mogelijk; -
zijn ongelukken mogelijk waarbij ge-
lijktijdig brand uitbreekt en (meer)
mensen (deels) verbrand raken.

Conclusies
Het rapport van de voorstudie ST-11
bevat onder meer de volgende con-
clusie. In Nederland dienen nooddou-
ches aan een zeer gering aantal spe-
cifieke eisen te voldoen. Daarnaast
zijn er een aantal algemene eisen en
richtlijnen voor drinkwaterinstallaties
die ook op nooddouches van toepas-
sing zijn. In Duitsland geeft DIN

12899 de eisen voor ontwerp en be-
proeving voor lichaamsdouches en
oogdouches in laboratoria. De norm
is productgericht; eisen ten aanzien
van het dimensioneren van de lei-
dingwaterinstallatie worden niet ge-
noemd. In de Verenigde Staten geeft
ANSI Z 358.1 de eisen voor ontwerp,
beproeving, installatie, onderhoud
en training voor lichaamsdouches,
oogdouches, gelaatsdouches, nood-
douche combinaties, persoonlijke
oogspoelvoorzieningen en hand-
nooddouches. De meeste producten
worden verhandeld op de wereld-
markt en voldoen daardoor aan de
Duitse en/of Amerikaanse norm. Als
gevolg hiervan treedt in Nederland
een soort zelfregulatie op ten aan-
zien van de producteisen die aan de
nooddouche zelf worden gesteld, zo-
als de capaciteit. Voor de niet-pro-
ductgebonden aspecten treedt zelfre-
gulatie in veel mindere mate op. Per
situatie wordt bepaald welke aspec-
ten op welke wijze behandeld wor-
den. Hierbij wordt door betrokkenen
geshopt in de DIN en ANSI; daarnaast
geeft eenieder zijn eigen invulling.
Hierdoor ontstaat een situatie waarin
de verantwoordelijken niet weten
aan welke eisen ze minimaal dienen
te voldoen. Tevens betekent het voor
alle betrokkenen veel werk, omdat
men nu zelf mag uitzoeken wat mini-
maal vereist is. Zo treden voor de ca-
paciteit van de lichaamsdouche grote
verschillen op tussen bijvoorbeeld de
Duitse norm (30 liter per minuut) en
de Nederlandse Arbobeleidsregel en
Milieuwetgeving en de Amerikaanse
norm (80 liter per minuut). Dat heeft

grote gevolgen voor de dimensione-
ring van het leidingnet. Bezien moet
worden welke eisen bij welke situatie
gewenst zijn. Dit geldt eveneens
voor de capaciteit van het leidingnet
bij gelijktijdig gebruik van andere
voorzieningen.

Aanbevelingen
Met betrekking tot de capaciteit van
nooddouches en de dimensionering
van de leidingen waarop de nood-
douches worden aangesloten, wordt
in het ST-11 rapport aanbevolen om
de motivatie van de capaciteitseis
van 80 en 30 liter per minuut te
achterhalen en te onderzoeken of
een differentiatie in deze capaciteits-
eis mogelijk is. Verder wordt aanbe-
volen om de hier voorgestelde eisen
ten aanzien van de dimensionering
van het leidingnet op te nemen in in-
stallatie-eisen en deze onder te bren-
gen in de Vewin-werkbladen en te
implementeren in Isso-publicatie 55
‘Tapwaterinstallaties voor woon- en
utiliteitsgebouwen’.
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Begrippen

Gelaatsdouche: Een voorziening voor het uitspoelen en schoonspoelen van het
gezicht en de ogen.

Hand-nooddouche: Een losse douchekop die in de hand gehouden wordt voor het
blussen van brand en/of afspoelen van schadelijke stoffen uit de ogen of van (delen
van) het lichaam.
Wordt ook aangeduid als slangdouche.

Lichaamsdouche: Een voorziening voor het met water blussen van brand en/of
afspoelen van schadelijke stoffen van het lichaam. Wordt ook aangeduid als nood-
douche of veiligheidsdouche.

Nooddouche: Verzamelnaam voor alle soorten voorzieningen voor het met water blus-
sen van brand en/of afspoelen van schadelijke stoffen van (delen van) het lichaam.
Wordt veel gebruikt als synoniem voor lichaamsdouche.

Nooddouche combinatie: Een combinatie van lichaamsdouche en oog/gelaatsdouche.

Oogdouche: Een voorziening voor het uitspoelen en schoonspoelen van de ogen.

Plensdouche: Lichaamsdouche met zodanige douchekop, dat het meeste water zon-
der werveling in een rechte straal naar beneden valt.


