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Zorginstellingen: 
nog te vaak een risico 
op verbranding 
In juni van dit jaar overleed een hoogbejaarde man aan de gevolgen van brandwonden die hij in een 
verpleeghuis opliep. 'Hij werd onder een douche gezet terwijl een stagiaire met haar elleboog tegen een 
kapotte knop van de thermostatische mengkraan drukte. De man kreeg daardoor gloeiend heet water 
over zich heen, wat leidde tot derdegraads brandwonden', meldde de directie van het verpleeghuis. Dit 
voorval, dat niet op zich zelf staat, kreeg veel aandacht in de media en aan de staatssecretaris van Volksge-
zond werden Kamervragen gesteld. 

Tekst: Will Scheffer / CAMmediaservice  Fotografie: Industrie

'De installateur is de aangewezen partij 
om de zorgaanbieder te informeren over 
een veilige uitvoering van kranen'
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n zijn antwoordbrief aan de Tweede Kamer 
wijst staatssecretaris Van Rijn er op dat 
het ontstaan van een calamiteit in de 
meeste gevallen niet toe te schrijven is aan 

één gebeurtenis of zorgverlener, maar aan een 
samenloop van gebeurtenissen. Oorzaken die ten 
grondslag liggen aan een calamiteit kunnen zich 
bevinden op organisatorisch, technisch, mede-
werkers- of cliëntniveau. 
Uit recente rapporten (2013 en 2014) van 
inspectiebezoeken door de Inspectie van de 
Gezondheidszorg (igz) blijkt dat in veel zorgin-
stellingen nog altijd een te hoog risico aanwezig 
is op verbranding van cliënten door het ontbre-
ken van de juiste veilige mengkranen op de juiste 
plaatsten (bad, douche, wastafel) of het niet in 
orde zijn van deze kranen. In 2012 stuurde de igz 
nog eens een circulaire naar de zorginstellingen 
over risicovolle situaties die kunnen leiden tot 
verbranding tijdens het baden of douchen. Dat 
deed de igz vier jaar eerder ook al.  

Risicovolle situaties
Uit onderzoek dat de igz deed naar meldingen 
over verbranding tijdens het baden of douchen 
bleek onder meer dat medewerkers onvoldoende 
rekening houden met het mogelijk falen van ap-
paratuur en de daarbij aanwezige verbrandings-
kans. Bijvoorbeeld: een defecte thermostaatknop 
waardoor water met een hogere temperatuur 
wordt afgegeven dan waarop de kraan is afge-
steld. Maar ook zijn medewerkers onvoldoende 
zorgvuldig in het gebruik van de apparatuur 
waardoor de kans op verbranding aanwezig 
is. Bijvoorbeeld: het door cliënt, begeleider of 
schoonmaker op een hogere temperatuur draaien 
van de thermostaatknop en vervolgens vergeten 
deze naar de oude stand terug te draaien. Dit kan 
gebeuren als geen speciale beveiligingsmaatrege-
len worden getroffen, zoals een temperatuurslot. 
Vanwege legionellapreventie brengen instel-
lingen de temperatuur van het water tot aan het 
tappunt op 60 – 70 ˚C. Hierdoor wordt de kans 
voor cliënten om in contact te komen met veel 
te heet water groter, aldus de IGZ, dat overigens 
wijst op de protocollen die de medewerkers in 
acht moeten nemen ter voorkoming hiervan.

Veilige kranen op de juiste plaatsten
In de IGZ-brochure wordt niet tot in de details in-
gegaan op de keuze welke soort veilige mengkra-
nen op welke plaatsten moet worden toegepast. 
Er staat slechts in dat indien individuele cliënten 
zelfstandig moeten kunnen douchen of baden, 
het aanbeveling verdient om extra beveiliging op 
de thermostaatknop aan te brengen. 
Uit recente inspectierapporten van de igz kan 
meer informatie worden gehaald als het gaat om 

I

1. Stijgend temperatuurverloop, van thermostatische mengkraan voor sanitair huishoudelijk 
gebruik, door drukschommelingen in de koud- of warmwatervoorziening.

2. Dalend temperatuurverloop, van thermostatische mengkraan voor sanitair huishoudelijk 
gebruik, door drukschommelingen in de koud- of warmwatervoorziening.

3. Stijgend temperatuurverloop van thermostatische veiligheidskraan, door drukschomme-
lingen in de watervoorziening, volgens NHS D08. 

Techniek
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welke plaatsen. Die plaatsen hebben betrekking 
op de aard van het watergebruikstoestel (bad, 
douche, wastafel et cetera) en op de aard van 
de gebruikers. In de inspectierapporten wordt 
de temperatuur van het warmtapwatersysteem 
in het algemeen te hoog genoemd, maar in het 
bijzonder op bepaalde afdelingen van zorginstel-
lingen, zoals psychogeriatrische (PG) en somati-

sche afdelingen. Voor 
deze afdelingen is een 
temperatuurblokke-
ring op alle mengkra-
nen die door cliënten 
gebruikt kunnen wor-
den, een voor de hand 
liggende veiligheids-
maatregel. Volgens de 
igz is het de verant-
woordelijkheid van de 
zorgaanbieder om de 
veiligheid van cliënten 
te garanderen. 

In enkele inspectierapporten vraagt de igz aan het 
management van de zorginstelling, met verwijzing 
naar de Kwaliteitswet zorginstellingen, om het 
risico op verbranding door te heet water omlaag 
te brengen via temperatuurbegrenzers. Er bestaan 
echter verschillende uitvoeringen van kranen en 
niveaus van veiligheid. De installateur is de aan-
gewezen partij om de zorgaanbieder daarover te 
informeren. We zetten de verschillende uitvoerin-
gen met hun eigenschappen op een rij.  

Mechanische temperatuurbegrenzing
In zorginstellingen kunnen wastafelmengkranen 
in voorruimten van toiletten, en afhankelijk van 
een risicoanalyse ook in andere ruimten, en ook 
de keukenkranen in zorgappartementen, worden 
uitgevoerd als regelbare eengreepsmengkraan 
met een binnenwerk waarmee de warmtapwater-
temperatuur mechanisch kan worden begrensd. 
Onder gebruikelijke omstandigheden wordt dan 
een hoeveelheid koud water aan het warme wa-
ter toegevoegd. Daardoor krijgt het uitstromende 
water een lagere temperatuur zodat bij stabiele 
druksituaties geen gevaar is op verbranding. 
Deze kranen bieden echter niet het comfort en 
die mate van veiligheid als een thermostatische 
mengkraan. Een onverwachte onbalans tussen 
de waterdrukken in de leidingnetten van koud en 
warm tapwater beïnvloedt direct de mengwater
temperatuur(begrenzing). Bij het wegvallen van 
de koudwatertoevoer stroomt er zelfs heet water 
uit de kraan. Door hogere of lagere koudwater-
temperaturen in de verschillende jaargetijden 
varieert de begrenzingstemperatuur maar blijft 
wel binnen veilige grenzen. Ondanks die enkele 
beperkingen neemt de veiligheid met deze kra-

nen in elk geval onder gebruikelijke omstandig-
heden toe, zodat een verkeerde beweging met de 
kraangreep niet tot een verbranding leidt. 

Thermostatische mengkranen 
Bij thermostatische mengkranen voor huishou-
delijk gebruik die voldoen aan en 1111 ligt de na-
druk op comfort, ofwel het zo constant mogelijk 
houden van de mengwatertemperatuur. In deze 
Europese norm is een testmethode beschreven 
voor het functioneren van de beveiliging tegen 
heet water. Bij die test wordt gekeken naar het 
lekken van heet water bij plotselinge onderbre-
king van de koudwatertoevoer naar de thermo-
statische mengkraan. Binnen 5 s na de onder-
breking van de koudwatertoevoer (die binnen 
1 s plaatsvindt) mag het lekverlies niet meer zijn 
dan 200 ml en binnen 30 s niet meer dan 300 ml. 
Dit geldt voor thermostatische mengkranen voor 
de douche, wastafel, bidet, keuken en voor de 
badkamer centraalthermostaatkraan. Voor het 
bad zijn de hoeveelheden respectievelijk 400 en 
500 ml. Na het herstel van de koudwatertoevoer 
en de stabilisatie van de mengwatertempera-
tuur mag deze niet meer dan 2 K afwijken van de 
ingestelde temperatuur (in de test 44 °C voor de 
badkraan en 38 °C voor andere kranen). 
Al enige tijd wordt gewerkt aan een herziening 
van en 1111. In het meest recente concept ervan 
(pren 1111:2014) zijn eisen opgenomen voor het 
temperatuurverloop bij druk- en temperatuur-
variaties in het koud- of warmwaterleidingnet. 
Voor deze eisen (die reeds in Kiwa brl-K610 zijn 
opgenomen) voorziet pren 1111:2014 in bijlage C 
in een weergave van curves waaraan moet wor-
den voldaan, zie figuren 1 en 2. Deze curves zijn 
van toepassing op thermostatische mengkranen 
voor douche, wastafel en bidet. De mengwater-
temperatuur qmix mag niet langer dan 1 s (t2-t1) 
afwijken van de ingestelde temperatuur q0 met 
een amplitude van meer dan qx = 3 K. Bij kleinere 
volumestromen (< 9 l/min. voor wastafel en bi-
det en < 12 l/min. voor douche) zullen de pieken 
en dalen in de curves kleiner zijn, bij grotere 
volumestromen zijn die groter, mits sprake is 
van een goede drukbalans. 5 s na aanvang van de 
drukschommeling (t3-t0) mag de mengwatertem-
peratuur niet meer verschillen dan 2 K van de 
ingestelde temperatuur (q0), en niet meer schom-
melen dan 1 Kpp. 

Temperatuurbegrenzing 
Bij een standaard thermostatische mengkraan, 
zonder mechanische temperatuurbegrenzing, 
kan de gebruiker met de temperatuurgreep, be-
doeld of onbedoeld, een hogere dan gebruikelijke 
mengwatertemperatuur laten uitstromen.  Net 
als de huidige en 1111 schrijft ook pren 1111:2014 

De mengwatertemperatuur 
van de veiligheidskraan 
mag nimmer de ingestelde 
blokkeringswaarde 
overschrijden
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geen temperatuurbegrenzer voor. Maar als de 
thermostatische mengkraan die wel heeft, dan 
gelden daarvoor eisen. Er zijn verschillende 
uitvoeringen van temperatuurbegrenzers. Deze 
worden op de fabriek afgesteld, bijvoorbeeld 
tussen 38 en 41°C, afhankelijk van het model/
type. Na uitvoering van de in pren 1111 beschre-
ven duurtest van de mechanische temperatuur-
begrenzer mag de mengwatertemperatuur niet 
meer dan 3 K afwijken van de aanvankelijk 
ingestelde begrenzingstemperatuur. Er zijn tem-
peratuurbegrenzers die met een drukknop op de 
temperatuurgreep kunnen worden opgeheven, 
bijvoorbeeld voor thermische desinfectie. Om te 
voorkomen dat men zich door vastpakken aan 
het kraanhuis verbrand is de uitvoering ervan 
veelal thermisch geïsoleerd. 

4. Stijgend temperatuurverloop van thermostatische inregelventiel door drukschommelin-
gen in de watervoorziening, volgens EN 15092.

5. Overzicht thermostatische kranen: zonder en met mechanische temperatuurbegrenzing 
en/of -blokkering.

Thermostatische veiligheidskranen
Vooral in zorginstellingen zijn er ook thermo-
statische veiligheidskranen. Deze functioneren 
in principe als de thermostatische mengkranen 
voor huishoudelijk gebruik, maar de nadruk 
ligt meer op het voorkomen van verbranding 
dan op comfort. De mengwatertemperatuur van 
de veiligheidskraan mag nimmer de ingestelde 
blokkeringswaarde overschrijden en de eisen wat 
betreft het lekverlies (bij wegvallen koudwater-
toevoer) zijn strenger. De mechanische tempera-
tuurblokkering kan niet door de gebruiker van de 
kraan worden opgeheven. Is de kraan voorzien 
van een ophefbare temperatuurbegrenzer, ook 
dan voorkomt de temperatuurblokkering dat de 
ingestelde blokkeringstemperatuur (bijvoorbeeld 
tussen 41 en 45 °C) wordt overschreden. De 
temperatuurblokkering mag alleen door daartoe 
bevoegd technisch personeel worden opgeheven. 
Bij een enkele uitvoering kan dat redelijk eenvou-
dig door met een puntig voorwerp in een gaatje 
van de knop op de temperatuurgreep te drukken, 
bij andere uitvoeringen moet de temperatuur-
greep worden afgenomen en is voor het deblok-
keren speciaal gereedschap nodig.   
De eisen die aan veiligheidskranen worden 
gesteld staan in de Engelse norm National Health 
Service Model engineering specifications D 08 
'Thermostatic mixing valves (Healthcare premi-
ses)'. Dan blijkt dat de eisen voor de duur van de 
temperatuurstijging door drukschommelingen in 
de watervoorziening minder streng  zijn dan die 
volgens pren 1111:2014 en brl-K610, zie figuur 3. 

Thermostatische inregelventielen 
Bij thermostatische inregelventielen volgens 
en 15092 ligt de nadruk op het reduceren van 
de uitlaattemperatuur. Daarom worden deze 
ventielen ook wel temperatuurreduceerventielen 
genoemd. 
Het uit deze ventielen stromende water wordt 
in de benedenstrooms aangesloten mengkranen 
met koud water bijgemengd. De temperatuurin-
stelling van het inregelventiel (45 – 65 °C) moet 
daarom hoger zijn dan de gewenste mengwa-
tertemperatuur (bijvoorbeeld 38 °C) uit de 
mengkraan. Het stijgend en dalend temperatuur-
verloop door drukschommelingen in de koud- en 
warmwatervoorziening, toont bij deze ventielen 
hogere en bredere pieken en dalen ten opzichte 
van de thermostatische mengkranen volgens 
pren 1111:2014. De eisen zijn dus minder streng 
dan in pren 1111:2014.  

In een volgend artikel bespreken we de controle in 
de praktijk en het onderhoud van thermostatische 
mengkranen. 
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