
Schade door water of vuur; 
Salvage is er in het eerste uur! 
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   Namens alle 
brandverzekeraars 

Zonder winstoogmerk 

Opgericht in 1987 Onafhankelijk 

Financieel mandaat 

   Hulp zonder onderscheid 
verzekerd/onverzekerd 

 Eerste hulp voor 
alle betrokkenen 

   Bij brand, bliksem en        
explosie….. 
 
   ….en vanaf 1 december 2016 
ook bij water- en stormschade 
 
   en…. op verzoek (in overleg) 

   24 uur per dag 
7 dagen per week  



Onze Salvagecoördinatoren 

• Schade-experts, maar geen expert 
• Opgeleid door Salvage 
• Landelijke dekking 
• Onafhankelijk optreden 
• Voor alle gedupeerden 
• Adviseur en overlegpartner 
• Financieel mandaat 
• 11 Officieren van Dienst  



De drie 
A’s 

24 uur per dag  
7 dagen per week 
binnen 1 uur 



Schades: 
 
Brand, blikseminslag 
en explosie 
 
Vanaf 1 december: 
Ook water en storm 

Grote 
incidenten 
 
Coördinatie en 
communicatie 
verzekeraars en 
overheid 

Inzet materieel 
 
 
Inzet groot materieel bij 
verzekeringsbelang 

Tot 1 december 2016   Vanaf 1 december 2016   

                       brand     bliksem   explosie                     water                storm 

?! 

Het werkterrein 

Mandaat 
 
Financieel mandaat van 
verzekeraars bij 
bedrijfsmatige schades 

€ 2.500  € 10.000  



Oproepen bij waterschade   

Gesprongen waterleiding 

Ondergelopen 
parkeerkelder 

Lekkage in huis 



Melding: 

• Waterschade ziekenhuis: zaterdagochtend in december. 
• Hele souterrain (onder maaiveld) onder water. 
• Schade bij een van de twee liftschachten, hoofd verdeelinstallatie 

elektriciteit, magazijn en kantoor TD en centrale keuken. 
• Dreiging uitval elektriciteit, Sinterklaasfeest personeel, 

herdenkingsdag overleden patiënten afgelopen jaar. 
• Vermoedelijke oorzaak: 

– Lekkage hoofdbrandleiding (moeilijk te bereiken) buiten het pand 
onder bouwlift en direct naast de tijdelijke (mobiele) OK’s 

• Raad van Bestuur en crisisteam opgeroepen en burgemeester 
geïnformeerd 



Locatie oorzaak 

Onder steiger en bouwlift, 
geplaatst i.v.m. 
bouwwerkzaamheden  
aan OK’s op de 4e verdieping 

 

Tijdelijke OK’s 



Installaties boven de 
leidingbreuk 
 



Water/zand via kruipruimte ZH en 
onder tijdelijke OK’s weggespoeld 



…en via luik bij 
technische dienst 
vanuit de kruipruimte 
het pand 
ingestroomd 



Enorm veel zand 
met water 
meegestroomd 



Situatie in het souterrain 



> 1.000 m2 onder water.  
Brandweer probeert 
verspreiding te beperken. 



Dreigende stroomuitval in 
het hele ziekenhuis 



Aanpak Salvage 

• Snelheid 
• Out of the box denken: hoe grotere schade te voorkomen 
• Dreiging onder ogen zien: in kelder zit voeding van alle 

afdelingen. 
• Bijzondere omstandigheden: verbouwing OK’s, herdenking, 

personeelsfeest. 
• Ziekenhuis weet geen capaciteit te vinden, Salvage wel. 
• Opstart calamiteitenscenario van ziekenhuis. 
• Overleg met verantwoordelijken.  



Informatievergaring 



Wie doet wat? 



Hoe verloopt de 
communicatie (pers!) 



Wie zijn de 
betrokken partijen? 



Bereikbaarheid 



Watertoevoer brand(ring)leiding afgesloten 

Locatie breuk 

Nood OK’s met 
daarbij behorende 
leidingen. 



Onderzoek oorzaak 
leidingbreuk 



Gesprongen leiding 



Oorzaak: defecte verbinding 



Doen wat gedaan moet worden 





Water naar liftschacht (pomp) 





Salvage acties 

• Aansturing calamiteitenteams, ieder uur overleg  
• In diverse teams, binnen en buiten gewerkt aan beperken 

schade, opruimen water, zorg voor patiënten (dreigende 
evacuatie). 

• Dolmans ingezet voor schoonmaak souterrain. 
• Drie zeecontainers laten plaatsen voor opslag/droging 

materialen. 
• Trition ingezet voor plaatsing drogers en ventilatoren, verrichten 

metingen.  
 

Conclusie: voortreffelijke aanpak door Salvage, cruciaal voor 
bedrijfsbelang, door inzet van snelle droging. Weinig gevolgschade.  
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Focus Salvage in 2018 

• Crisiscoördinatie namens Verbond  
• Aanpassing landelijk Protocol van Afspraken met gemeenten 
• Data-analyse van beschikbare data 
• Opleiding nieuwe groep Officieren van Dienst Salvage  
• Snellere inzet na alarmering 112 
• Pilot: Plan van aanpak branden met asbest 

 
 





Salvage en asbest 
Tot nu toe: 
• Asbestinventarisatie indien niet door gemeente is uitgevoerd; 
• Zicht krijgen op het saneringsproces: 

− Wat kost het opruimen : hoeveel man / uren 
− Welke verzekeraars zijn betrokken 
− Wat is er mogelijk onder de polisvoorwaarden van verzekeraar 

• Omstandigheden voor betrokkenen verbeteren (bijv. vrije doorgang naar 
huis); 

• Samenwerking met Bevolkingszorg 
 
Pilot 
• Begeleiding tot en met vrijgave ! 

 
 

-   



Aandachtspunten Pilot 

• Half jaar 
• Verwacht resultaat 

– Sneller 
– Volksgezondheid 
– Communicatie 
– Kostenbeheersing 

• Partijen: 
– Gemeente (bevolkingszorg, omgevingsdiensten, juridische afdeling) 

– Salvagecoördinator 
– Verzekeraar 



De coördinator 
nam rustig de tijd 

ondanks dat het zondag 
was en zette meteen de 

nodige acties uit.  

De waardering is groot 

Letterlijk uit de brand 
geholpen. Zeer te spreken 
over de adequate wijze van 

aanpak en handelen. 
Complimenten.  

Wat was dit een 
fantastische ervaring. 

Nog nooit van Salvage 
gehoord, maar dit is echt heel 

waardevol. Stelde mijn 
moeder, bij wie de brand had 
plaatsgevonden doorlopend 

gerust. Dikke pluim! 

Heel nuttig. 
In een zeer onveilige 

situatie bood Salvage een 
veilige basis. Het voelde 

‘in goede handen’.  



Succesfactoren 

• We zijn er binnen het uur; 
• Brandweer is tevreden; krijgt iemand die breed deskundig 

is en veel ervaring heeft; 
• Iedereen in Nederland krijgt dezelfde dienstverlening; 
• Gedupeerden zijn lovend; 
• Verzekeraars realiseren op deze manier 24 uurs hulp voor 

hun verzekerden en hoeven dit niet zelf te organiseren. 
 
 



Kijk ook op onze website 
volg ons op twitter: Salvage_nl 
en op ons Youtube kanaal: https://www.youtube.com/user/Stichtingsalvage 



Stichting Salvage  
31 jaar, dag en nacht 
hulp voor uw klant! 
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