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T ijdens een zitting bij Uneto-VNI
eerder dit jaar boog het des-
kundigenforum zich over een

aantal stellingen met betrekking tot
nooddouches. De deskundigen plaat-
sten vraagtekens bij de douchewater-
temperatuur. Zij waren niet eensge-
zind over de stelling: ‘De watertem-
peratuur is minimaal 20 ºC voor li-
chaamsdouches en minimaal 25 ºC
voor oog- en gelaatsdouches’ [1].
De douchewatertemperatuur mag
niet te laag zijn om hypothermie
(onderkoeling) te voorkomen. Hier-
van is sprake als de kerntemperatuur
van het lichaam is gezakt beneden

de 35 ºC. Het lichaam probeert het
afkoelen te beperken door meer
warmte te produceren en de warmte-
afgifte tegen te gaan door de stof-
wisseling op te voeren en te gaan ril-
len, huiveren en klappertanden.
De Uneto-VNI Vakcommissie Sanitaire
Technieken wees tijdens het deskun-
digenforum op de consequenties van
een relatief hoge douchewatertempe-
ratuur. Er zijn dan zeer ingrijpende
voorzieningen nodig voor de warm-
tapwaterbereiding. De in de stelling
opgenomen temperaturen zijn eerder
gebaseerd op wensgedachten van de
Brandwonden Stichting te Beverwijk
dan op werkelijke minimum eisen,
meende het deskundigenforum dat
vooral bestond uit installatietechnici.
Als werkelijke minimum eisen be-
kend zijn, kunnen die niet vanwege
technische of economische hobbels
worden genegeerd. Daarom kreeg
onderzoeker Hans Wittens (TVVL afde-

ling Sanitaire Technieken en Avans
Hogeschool ’s-Hertogenbosch) de op-
dracht hierover nog eens in zijn ver-
volgstudie medisch deskundigen te
bevragen. 

Criteria 
Prof.dr. W.D. Boeckx van het Acade-
misch Ziekenhuis Maastricht was be-
reid aan de hand van literatuur-
onderzoek, overleg met collega’s en
eigen ervaringen, minimum eisen te
noemen voor douchewatertempera-
turen in relatie tot douchetijden en
volumestromen. Uitgezonderd oog-
douches, mag de temperatuur van
het douchewater voor nooddouches
niet lager zijn dan 15 ºC. Voor oog-
douches bedraagt de minimum tem-
peratuur 25 ºC. Deze eisen zijn per
type nooddouche weergegeven in ta-
bel 1. Een lage watertemperatuur in
de eerste (tientallen) seconden is
voor nooddouches overigens geen

De vervolgstudie op het TVVL ST-11 rap-

port over nooddouches heeft een aantal

openstaande onderzoeksvragen beant-

woord. Ook heeft de studie meer duide-

lijkheid gebracht over de criteria die gel-

den voor leidingwater dat beschikbaar

moet zijn voor nooddouches. Die crite-

ria, opgenomen in het binnenkort te ver-

schijnen TVVL ST-16 rapport, hebben

betrekking op de kwaliteit, de tempera-

tuur, de volumestroom en het beschikba-

re volume van douchewater. Het belang-

rijkste aspect van de beheersbaarheid

van de douchewatertemperatuur is ech-

ter nog niet in detail uitgewerkt. 

Hoe beheers je douchewatertemperatuur in de praktijk? 

Criteria leidingwater
voor nooddouches 

Techniek
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probleem; de verkoelende werking
daarvan is eerder een voordeel [2].
De temperatuur van het drinkwater
bij het leveringspunt van het water-
leidingbedrijf varieert afhankelijk
van het seizoen (winter – zomer) glo-
baal van 5 tot 20 ºC. Slechts in een
deel van het jaar (juni tot en met ok-
tober) zal de temperatuur niet lager
zijn dan 15 ºC [3]. Afhankelijk van de
ligging, de inhoud en het gebruik
van drinkwaterleidingen in het ge-
bouw (vanaf het leveringspunt tot
aan de nooddouche) kan door heer-
sende ruimtetemperaturen de drink-
watertemperatuur aan de nooddou-
che ook buiten de zomer hoger zijn
dan 15 ºC. Maar gelet op het grote
volume drinkwater voor het douche-
gebruik (240 tot 1600 l) heeft al

gauw een volledige verversing van
de leidinginhoud plaats en daarmee
de aanvoer van kouder drinkwater.
Er moet een locatiespecifieke beoor-
deling worden gemaakt om te bepa-
len of het drinkwater voor nooddou-
chegebruik moet worden verwarmd.
In veel gevallen zal echter blijken dat
verwarming van het drinkwater
noodzakelijk is. In de bestaande
praktijk gebeurt dat nog heel weinig. 
Voor de berekening van de benodig-
de capaciteit van warmtapwaterbe-
reiders zal in de meeste gevallen
worden uitgegaan van 5 ºC. Het ver-
mogen van warmtapwaterdoor-
stroomtoestellen of de netto voor-
raad van boilers voor bepaalde dou-
chegebruiken wordt berekend met
de formules 33 en 14a uit Isso-publi-

catie 55 (zie kader) en de invoerge-
gevens uit tabel 1. De tabellen 2 en
3 geven de berekeningsresultaten
weer. De uitkomsten in de tabellen 2
en 3 wijken op een aantal plaatsen
af van de tabel in [3] als gevolg van
de (aangepaste) invoergegevens uit
tabel 1. 

Nu nog de warmwatervoorziening 
Een belangrijk aspect is dus de be-
heersbaarheid van de douchewater-
temperatuur. In de huidige praktijk
wordt daarmee nog nauwelijks reke-
ning gehouden, uitgezonderd op in-
dustriële complexen. In [5] wordt wel
gemeld dat er meer en meer nood-
douches met warmwatervoorziening
worden geïnstalleerd. Behalve de be-
schikbaarheid van voldoende hoe-

Tabel 1. Relatie tussen de minimale volumestroom, douchewatertemperatuur en douchetijd voor nooddouches. 

Tabel 2. Minimumvermogen doorstroom warmtapwatertoestel voor nooddouches. 

Tabel 3. Minimum netto voorraad warmtapwater voor bijmenging met koud water voor nooddouches. 

type nooddouche temperatuur 
douchewater 

Tdw [°C]

volumestroom
[l/min]

douchetijd
[min]

volume 
douchewater

V [l]

minimum netto voorraad warmtapwater 
(Tww = 60 °C), per gebruik 

Vn [l] 

Tkw = 10°C Tkw = 5 °C

oogdouche 25 10 10 100 30 36

gelaatsdouche 15 24 10 240 24 44

lichaamsdouche I 15 30 10 300 30 55

lichaamsdouche II 15 80 20 1600 160 290

type nooddouche temperatuur 
douchewater 

Tdw [°C]

volumestroom
qv [ l/min]

minimumvermogen doorstroom 
warmtapwaterbereider per douche 

P [kW]

Tkw = 10 °C Tkw = 5 °C

oogdouche 25 10 10,5 14

gelaatsdouche 15 24 8,5 17

lichaamsdouche I 15 30 10,5 21

lichaamsdouche II 15 80 28 56

type nooddouche volumestroom
[l/min] 

minimum-
temperatuur [°C]

douchetijd
[min]

opmerking

oogdouche 12 25 10 twee douchekoppen à 6 l/min.

gelaatsdouche 24 15 10 vier douchekoppen à 6 l/min.

lichaamsdouche I 30 15 10 bij brandwonden: bijvoorbeeld grootkeukens

30 15 20 bij chemische verbranding, kleine opslag van
minder gevaarlijke stoffen:
bijvoorbeeld scholen en laboratoria.

lichaamsdouche II 80 15 20 bij chemische verbrandingen, grotere opslag 

De keuze van 30 of 80 l/min voor een lichaamsdouche zal moeten blijken uit een risico-inventarisatie.
De volumestromen en de daarbij behorende straalsterkte moeten in overeenstemming zijn met de (maximale) gebruiksdruk volgens opgave van de
leverancier/fabrikant.
De maximumtemperatuur wordt in verband met legionella-preventie in principe begrensd op 25 °C.
Ter voorkoming van oogbeschadiging mag de temperatuur van oogdouches niet hoger zijn dan 30 °C.
Voor lichaams- en gelaatsdouches geldt een maximumtemperatuur van 35 °C.
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veelheden douchewater van een vol-
doende hoge temperatuur, stelt ook
de veiligheid hoge eisen aan de
warmwatervoorziening, de tempera-
tuurregeling en de betrouwbaarheid
ervan. De veiligheid heeft niet alleen
betrekking op het voorkomen van te
hoge douchewatertemperaturen (ge-
vaar op verbranding), maar ook op de
zekerheid van levering van desnoods
(te) koud douchewater. De nooddou-
ches zullen te allen tijde klaar moeten
staan voor het meest ernstige wat
denkbaar is. Met het binnenkort te
verschijnen TVVL ST-16 rapport, als ver-
volg op de ST-11 studie, zijn de criteria
die gelden voor de kwaliteit, tempera-
tuur, volumestroom en het beschikba-
re watervolume voor nooddouches
helder. Nu nog de uitwerking van de
warmwatervoorziening voor nood-
douches in gebouwen. Voor zover be-
kend, ontbreekt het in de huidige
vaktechnische publicaties aan con-
cepten en uitgewerkte voorbeelden
van warmtapwatervoorzieningen
voor met name plensdouches. Dat
vraagt om een uitbreiding van Isso-
publicatie 55 ‘Tapwaterinstallaties
voor woon- en utiliteitsgebouwen’.
Nooddouchecabines met een warm-
watertank zijn wel als complete units
in de handel. Deze worden toegepast
op industriële complexen.
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Thermisch vermogen warmtapwaterdoorstroomtoestel (formule 33 uit Isso-publicatie 55)
P = qv . ρ . c . ∆T

P thermisch vermogen doorstroomtoestel [kW]

qv volumestroom verwarmd water [m3/s]

ρ soortelijke massa van het verwarmde water [kg/m3]

c soortelijke warmte van het verwarmde water [kJ/kg.K]

∆T temperatuurverschil tussen koud- en verwarmd water [K]

Netto voorraad warmtapwater per gebruik van douche (formule 14a uit Isso-publicatie 55)
Vn = V (Tdw - Tkw) / (Tww - Tkw)

Vn netto voorraad warmtapwater [l]

V volume douchewater [l]

Tdw douchewatertemperatuur [°C]

Tkw koudwatertemperatuur [°C]

Tww warmwatertemperatuur [°C]


