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De toepassing van nooddouches volgt onder 

meer uit de Arbeidsomstandighedenwet. 

Onder een nooddouche wordt verstaan een 

voorziening waarmee water over het lichaam of 

een lichaamsdeel kan worden gesproeid in een 

noodsituatie. In dit artikel gaat het niet over 

decontaminatiedouches voor het afspoelen en 

eventueel desinfecteren van het lichaam en/of 

de beschermende kleding na het uitvoeren van 

werkzaamheden waarbij men blootstaat aan 

schadelijke stoffen. Dat is een voorziene 

situatie. Nooddouches kunnen zijn aangesloten 

op een leidingwaterinstallatie of een eigen 

watervoorraad hebben. Alleen nooddouches 

die zijn aangesloten op een leidingwaterinstal-

latie bespreken we hier. 

Uitvoeringen 

Nooddouches is een verzamelnaam. De 

uitvoeringen zijn zeer uiteenlopend. Water-

werkblad WB 2.1 A maakt onderscheid in 

lichaamsdouches, gelaatsdouches en 

oogdouches. Lichaamsdouches dienen voor 

het blussen van een (gedeeltelijke) brand van 

kleding en lichaam en/of het afspoelen van 

chemicaliën van het lichaam. Voor die 

verschillende functies in verschillende 

omgevingen wordt vervolgens een onderscheid 

gemaakt in lichaamsdouches type I en II. 

Lichaamsdouches zijn er in uitvoeringen voor 

montage aan plafond, wand en vloer (vrij-

staand op staander), met één sproeikop en met 

meerdere sproeikoppen. Oog- en gelaatdou-

ches dienen voor het spoelen van chemicaliën 

uit de ogen en/of van het gezicht. Ook deze 

douches zijn er in vele uitvoeringen. Water-

werkblad WB 2.1 A  noemt oogdouches met 

twee douchekoppen en gelaatsdouches met 

vier douchekoppen. Combinaties van 

lichaams-, gelaats- en oogdouches zijn er ook 

in verschillende uitvoeringen. 

Waterkwaliteit, volumestroom en 

gebruiksduur

Voldoet het ontwerp, de uitvoering en het 

beheer van een leidingwaterinstallatie aan NEN 

1006 (AVWI-2002) + aanvullingsblad A3:2011, 

dan kan er van worden uitgegaan dat de 

kwaliteit van het water geschikt is voor 

nooddouches. Gelaats- en oogdouches moeten 

op doorstroomde leidingen zijn aangesloten. 

De volumestroom per type nooddouche is 

weergegeven in tabel 1 en is ontleend aan het 

TVVL-rapport ST-16. De keuze van 0,50 l/s (30 

l/min) of 1,33 l/s (80 l/min) voor een lichaams-

douche zal moeten blijken uit een risico-inven-

tarisatie. Lichaamsdouche type I wordt onder 

meer toegepast voor grootkeukens, scholen en 

kleine laboratoria. Lichaamsdouche type II 

wordt onder meer toegepast voor industrieën. 

De volumestromen en de daarbij behorende 

straalsterkte dienen in overeenstemming te 

zijn met de (maximale) gebruiksdruk volgens 

opgave van de leverancier/fabrikant. Voor 

brandwonden moet de lichaamsdouche 

minimaal tien minuten gebruikt kunnen 

worden. Voor chemische verbranding moet dat 

ten minste het dubbele zijn, dus minimaal 

twintig minuten. De gebruiksduur voor 

gelaatsdouches en oogdouches is eveneens 

minimaal tien minuten. De informatie over de 

gebruiksduur van nooddouches in Waterwerk-

Criteria leidingwater 
voor nooddouches    

De criteria voor leidingwater voor nooddouches hebben betrekking op kwaliteit, 

volumestroom, temperatuur en beschikbare volume warm water. Nieuw in het 

herziene Waterwerkblad WB 2.1 A ‘Berekeningsgrondslagen’ is paragraaf 10 

over nooddouches met getalswaarden van die criteria. Als bron is het TVVL-

rapport ST-16 genoemd. Maar niet alle getalswaarden kloppen  met die bron. 

Tekst  Will Scheffer / CAMmediaservice
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“Voor lichaams- en 
gelaatsdouches geldt een 
maximum temperatuur van 35 °C”
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blad WB 2.1 A  wijkt hiervan af (zie gekleurde 

vlakken in tabel 1). Dit komt omdat in het 

Waterwerkblad gegevens zijn opgenomen uit 

de tabel in het discussiedeel van het TVVL-

rapport ST-16. Die tabel is, na de beschreven 

discussie met een deskundigenforum, in 

aangepaste vorm als richtlijn opgenomen in het 

aanbevelingsdeel van het rapport.                

Watertemperatuur

Uitgezonderd oogdouches mag de tempera-

tuur van het douchewater voor nooddouches 

niet lager zijn dan 15 °C. Voor oogdouches 

bedraagt de minimum temperatuur 25 °C. 

Deze eisen zijn per type nooddouche weerge-

geven in tabel 1. Een lage watertemperatuur in 

de eerste (tientallen) seconden is voor 

nooddouches overigens geen probleem; de 

verkoelende werking daarvan is eerder een 

voordeel. De temperatuur van het drinkwater 

bij het leveringspunt van het drinkwaterbedrijf 

varieert afhankelijk van het seizoen (winter - 

zomer) globaal van 5°C tot 20 °C. Slechts in 

een deel van het jaar (juni tot en met oktober ) 

zal de temperatuur niet lager zijn dan 15 °C. 

Afhankelijk van de ligging, de inhoud en het 

gebruik van drinkwaterleidingen in het gebouw 

(vanaf  het leveringspunt tot aan de nooddou-

che) kan door heersende ruimtetemperaturen 

de drinkwatertemperatuur aan de nooddouche 

ook buiten de zomer hoger zijn dan 15 °C. Maar 

in verband met legionellapreventie wordt de 

maximale koudwatertemperatuur 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 

maximum temperatuur van 35 °C. 

De informatie over de minimale temperatuur 

voor gelaatsdouches in Waterwerkblad WB 2.1 

A wijkt eveneens, om eerder genoemde reden, 

af van de richtlijn uit het TVVL rapport ST-16.  

Warmtapwaterbereiding 

Of het drinkwater voor nooddouchegebruik 

moet worden verwarmd, wordt per locatie 

beoordeeld. In veel gevallen zal blijken dat 

verwarming van het drinkwater in bepaalde 

perioden van het jaar noodzakelijk is. In de 

bestaande praktijk gebeurt dat echter lang niet 

altijd. Een belangrijk aspect is de beheersbaar-

heid van de douchewatertemperatuur. Behalve 

de beschikbaarheid van voldoende hoeveelhe-

den douchewater van een voldoende hoge 

temperatuur, stelt ook de veiligheid hoge eisen 

aan de warmwatervoorziening en aan de 

temperatuurregeling en de betrouwbaarheid 

ervan. De veiligheid heeft niet alleen betrek-

king op het voorkomen van te hoge douchewa-

tertemperaturen (gevaar op verbranding) 

maar ook op de zekerheid van levering van 

desnoods (te) koud douchewater. 

Een warmwaterdoorstroomtoestel is voor 

nooddouches minder geschikt. Er moet zonder 

wachttijd altijd direct een stabiele temperatuur 

tot aan de speciale thermostatische meng-

kraan (non-stop koeling) geleverd kunnen 

worden. Praktisch bekeken komen hiervoor 

alleen boilers in aanmerking, die bovendien ook 

nog uitsluitend staan opgesteld voor de 

nooddouche(s). Een voorraadtoestel heeft ten 

opzichte van een doorstroomtoestel ook het 

voordeel dat het probleemloos een variabele 

volumestroom kan leveren. Zonder tapdrem-

pel brengt het ook een heel kleine hoeveelheid 

warmwater. Ook is er bij stroomuitval geen 

stagnatie in het leveren van het warme 

tapwater. Om groei van legionella te voorko-

Type nooddouche Volume-

stroom 

[l/s]

Minimale temperatuur 

[ºC]

Douchetijd 

(gebruiksduur)

[min.]

Opmerking.

WB 2.1 A TVVL  ST-16 WB 2.1 A TVVL  ST-16 

Oogdouche 0,20 25 25 15 10 2 douchekoppen à 6 l/min.

Gelaatsdouche 0,40 25 15 15 10 4 douchekoppen à 6 l/min.

Lichaamsdouche I 0,50 15 15 10 10 bij brandwonden: bijvoorbeeld grootkeukens

0,50 15 15 60 20 bij chemische verbranding, kleine opslag van minder gevaarlijke stoffen:

bijvoorbeeld scholen en laboratoria. 

Lichaamsdouche II 1,33 15 15 60 20 bij chemische verbrandingen, grotere opslag 

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

Type nooddouche Temperatuur  

douchewater

Tdw   [°C]

Volume-

stroom

   qv

[l/s-(l/min)]

Douche-

tijd

[min] 

Volume   

douche-water  V

[l]

Minimum netto voorraad warmtapwater  

(Tww = 65°C), per gebruik  

 Vn   [l] 

Tkw = 10°C Tkw = 5 °C

Oogdouche 25 0,20 (12) 10 120 33 40

Gelaatsdouche 15 0,40 (24) 10 240 22 40

Lichaamsdouche  I 15

15

0,50 (30)

0,50 (30)

10

20

300

600

27,5

55

50

100

Lichaamsdouche  II 15 1,33 (80) 20 1600 146 267

Tabel 2. Minimum netto voorraad warmtapwater voor bijmenging met  koud water ten behoeve van  nooddouches (volgens criteria TVVL-rapport ST-16).
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men, wordt de temperatuur van de noodzake-

lijk aanwezige voorraad op minimaal 65 ºC 

gehouden. Tabel 2 geeft de minimum netto 

inhoud per nooddouchegebruik weer van de 

boiler. De meeste boilers werken met 85 

procent aftapbaarheid. Voor bijvoorbeeld een 

netto volume van 40 liter kan dan worden 

volstaan met 40/0,85 = 47 liter boilerinhoud. 

Een hierbij passende standaard elektrische 

voorraadboiler heeft een inhoud van 50 liter. 

Nooddouches zullen te allen tijde klaar 

moeten staan voor het meest ernstige wat 

denkbaar is.  n

Bronnen:

-  TVVL Technische Raad Rapport ST-16 

Richtlijnen voor Ontwerp en Beheer van 

waterleidinginstallaties ten behoeve van 

Nooddouches, juni 2005 

-  Ontwerpen van sanitaire installaties, 

Instructieboek HS, ISSO, 2008
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 Groot assortiment: verwarming, sanitair, dakbedekking en alle installatiematerialen

 Altijd in de buurt: 52 vestigingen in heel Nederland

 Professioneel advies: 225 deskundige medewerkers staan dagelijks voor u klaar

 Scherpe prijzen: Alle A-merken tegen VASTE LAGE prijzen

 Ruime openingstijden: Dagelijks van 07.00 - 18.00 uur en ook zaterdags geopend

 Telefonisch bestellen: Via 0900 - 23 56 897 (e0,01 p.m.) op werkdagen tot 22.00 uur

 Snelle levering: Meestal uit voorraad, anders de volgende werkdag leverbaar

 Online bestellen: 150.000 artikelen op warmteservice.nl

Op werkdagen tot 22.00 uur uw materialen bestellen via 0900 – 23 56 897 (€0,01 p.m.)

 Omdat u het overdag al druk genoeg heeft!

Meer informatie: 0900-23 56 897 of kom langs in een 
van onze vestigingen.

Daarom kiest u voor Warmteservice
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