
Personeel bij veiligheidsregio’s wordt blootgesteld aan een 
veelvoud van schadelijke stoffen. Dit geldt niet alleen voor de 
medewerkers ‘in het veld’, maar ook voor personeel in de 
wasserijen. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat blootstelling 
aan deze stoffen schadelijker is dan werd aangenomen. Om 
blootstelling aan deze stoffen tot een minimum te beperken en 
de veiligheid te kunnen garanderen, is het belangrijk dat de 
persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) zorgvuldig worden 
behandeld. Bovendien moet het wassingenproces gestructureerd 
verlopen, zodat middelen altijd weer tijdig op de juiste locatie 
aanwezig zijn. Een goede registratie van het wassen, de 
reparaties en actuele staat van uitrukkleding is daarvoor 
noodzakelijk. Deze registratie bleek bij Brandweer Amsterdam-
Amstelland onvolledig, vervuild en niet actueel. Ook zorgde de 
registratiemethode voor veel direct contact met de vervuiling. 
Een alternatief was dus noodzakelijk. Deze heeft Brandweer 
Amsterdam-Amstelland gevonden: het wassingenproces wordt 
tegenwoordig ondersteund door de Ultimo software, waardoor 
het proces efficiënter, meer gestructureerd en veiliger verloopt. 
 
DIGITALE STAMKAART 
Bij een incident kan de uitrukkleding ernstig vervuild zijn geraakt. 
De uitrusting wordt blootgesteld aan tal van schadelijke stoffen, 
zoals rook, roet, asbest, bloed, lichaamsvloeistoffen, etc. Om een 
volgend incident weer veilig te kunnen volbrengen, is het erg 
belangrijk dat de persoonlijke beschermingsmiddelen zorgvuldig 
en volgens de richtlijnen worden gewassen en/of geïmpregneerd. 
Bovendien moeten de beschermingsmiddelen weer op de juiste 
kazerne terugkeren, zodat een brandweerman bij een volgend 
incident niet misgrijpt. Dit proces wordt bij Brandweer 
Amsterdam-Amstelland in de Ultimo software geborgd. Een 
volledige en juiste borging begint allemaal bij een goede 
registratie.  
Van elk kledingstuk wordt zodoende in de Ultimo software een 
digitale stamkaart aangemaakt, waarin de algemene gegevens 
van het kledingstuk zijn terug te vinden: 
- Wat voor kledingstuk betreft het? (Jas, broek, …) 
- Wie is de gebruiker van het kledingstuk? 
- Wat is de leverdatum, wanneer loopt de garantie af, wat is de 

uitgiftedatum? 
Bovendien wordt elk kledingstuk uitgerust met een unieke 
barcode en een RFID-tag, welke gekoppeld zijn aan de gebruiker. 
Ook deze gegevens zijn op de digitale stamkaart terug te vinden. 
Vanuit Ultimo kan van deze gegevens een etiket worden geprint 
met de Thermopatch Label Printer. Deze wordt met hitte aan de 
uitrusting bevestigd en is bestand tegen de extreme 
omstandigheden waar de uitrusting mee te maken krijgt. Doordat 
alle uitrukkleding op die manier in Ultimo staat geregistreerd, is 
het mogelijk om historie op te bouwen van elke beschermmiddel. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HET WASSINGENPROCES 
Maar hoe verloopt het wassingenproces dan precies? Hoe vindt 
er een volledige registratie in de Ultimo software plaats? En hoe 
wordt het werk voor het personeel in de wasserij veiliger 
gemaakt?  
De eerste stap van het proces wordt al gezet bij het intern 
aanleveren van de uitrukkleding in de wasserij. Nieuwe kleding 
moet tenslotte geïmpregneerd worden, voordat deze in gebruik 
worden genomen. Ook deze kleding komt dus eerst in de wasserij 
terecht. Bij binnenkomst van de uitrukkleding wordt de keuze 
gemaakt of er alleen geïmpregneerd (nieuwe kleding), alleen 
gewassen (bijvoorbeeld in het geval van asbest) of 
geïmpregneerd en gewassen (vervuilde kleding) moet worden.  
De vuile was wordt daarbij aangeleverd in speciale waszakken die 
zichzelf in de wasmachine ontvouwen. Werknemers van de 
wasserij raken de vervuilde beschermingsmiddelen dus niet meer 
aan. Dit maakt het aannemen van vervuilde uitrukkleding erg 
veilig voor het wasserijpersoneel. Vervolgens wordt het 
persoonlijke beschermingsmiddel, welke is voorzien van een 
RFID-tag, gescand op de scantafel. Op dat moment is het dus 
met één scan direct duidelijk welk kledingstuk het betreft, omdat 
de RFID-tag gekoppeld is aan een persoon. In de Ultimo software 
wordt nu het gekozen wasprogramma volledig automatisch 
gekoppeld aan alle ingelezen RFID-tags, ook wanneer zich 
meerdere kledingstukken in de waszak bevinden. 
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Brandweer Amsterdam-Amstelland 
Brandweer Amsterdam-Amstelland, onderdeel van de 
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, bestaat uit de zes 
gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-
Amstel en Uithoorn. De regio heeft één miljoen inwoners, met vele 
duizenden mensen die iedere dag komen werken, met elk jaar twee 
miljoen toeristen. De brandweer telt ruim 1070 medewerkers en 19 
kazernes. Per jaar krijgen zij te maken met circa 13.000 incidenten: 
gemiddeld 36 per dag! 
 



  

Aanraking van het materiaal is bij het scannen dus ook niet meer 
nodig. Op de digitale stamkaart in Ultimo wordt bijgehouden 
welke wasprogramma’s de verschillende beschermingsmiddelen 
hebben doorlopen. Elke digitale stamkaart beschikt daarom over 
een impregneer- en wasteller. Bereikt het kledingstuk het 
maximale aantal wasbeurten, of is de uitrukkleding een maximaal 
aantal keren geïmpregneerd? Dan geeft Ultimo een melding dat 
de kleding is afgeschreven en vervangen moet worden. 
 
Vervolgens kan de uitrukkleding worden opgehangen in de 
droogkamer, waar de kleding onder 35 graden, gedurende 12 uur, 
kan drogen en de impregneer kan fixeren. Indien het kledingstuk 
nog vuil blijkt te zijn, vindt er een intensievere reiniging plaats en 
gaat het kledingstuk vervolgens opnieuw het wasproces in. Na 
het drogen vindt er van ieder kledingstuk een intensieve 
kwaliteitscontrole plaats op beschadigingen, slijtage en 
degeneratie van de buitenstof. Mogelijk wordt de uitrukkleding 
vervolgens gerepareerd, of als het niet te herstellen is, afgekeurd. 
Deze extra handelingen op een kledingstuk worden door het 
wasserijpersoneel ook bij het kledingstuk in Ultimo geregistreerd, 
zodat de registratie volledig en actueel is. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOORDELEN OP EEN RIJ 
Door het vastleggen van uitrukkleding bij Brandweer Amsterdam-
Amstelland in Ultimo, vindt er een foutloze registratie plaats van 
wassingen en reparaties, die bovendien voldoen aan de richtlijnen 
die van toepassing zijn op de kleding. Door efficiënt, consequent 
en bovendien geautomatiseerd bij te houden hoeveel wassingen 
een kledingstuk heeft ondergaan, weet men of de uitrukkleding 
nog voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, of dat kleding 
wellicht is afgeschreven. Door de vuile kleding in zelf uitvouwbare 

waszakken aan te leveren, komt het personeel niet meer in 
aanraking met de vuile middelen. Deze nieuwe, veilige werkwijze 
heeft weliswaar geen direct verband met de software, maar door 
slimme technologie toe te passen (in de vorm van RFID tags die 
door middel van een interface in contact staan met de Ultimo 
software), is nog veiliger werken wel mogelijk geworden. De 
vervuilde uitrukkleding hoeft niet meer aangeraakt te worden om 
gescand te worden. Bovendien is het proces van uitgifte- en 
inname van uitrukkleding vereenvoudigd en kan over het 
algemeen worden gesteld dat het gehele proces rondom 
wassingen inzichtelijker is en processen meer gestructureerd 
verlopen. Met 13.000 incidenten per jaar, heeft Brandweer 
Amsterdam-Amstelland hier natuurlijk veel profijt van. Omdat 
binnen de Ultimo software ook een groot aantal 
managementrapportages beschikbaar zijn, beschikt de 
brandweer bovendien over interessante managementinformatie. 
Op basis van deze informatie kan de Brandweer Amsterdam-
Amstelland hun beleid afstemmen. Het kan bijvoorbeeld 
eenvoudig inzichtelijk worden gemaakt bij welk type uitrukkleding 
veel reparaties of schades voorkomen. In dat geval kan het voor 
de brandweer een overweging zijn om de uitrukkleding van een 
andere leverancier af te nemen, waar minder reparaties 
voorkomen en waarmee er dus kosten worden bespaard. 
    

ULTIMO IS MEER! 
Dat Brandweer Amsterdam-Amstelland 
uitkwam bij de Ultimo software als oplossing 
voor een efficiënter en veiliger 
wassingenproces was niet verwonderlijk. De 
software werd namelijk al als Facilitair 
Management Informatie Systeem (FMIS) 
ingezet binnen de organisatie. De zoektocht 
naar een passend FMIS was destijds gericht 
op het Vastgoedbeer. Later werd echter 
vastgesteld dat er veel voordeel behaald kon 
worden door ook andere onderdelen, 
geïntegreerd in de software onder te brengen. 
Daarom werd er vervolgens gestart met Ultimo 
Fleet Management, om het onderhoud aan het 
rijdend materieel en de bijbehorende inventaris 
te borgen. Ook Facility Services sloot 
vervolgens aan voor diverse processen, zoals 
reserveringen (zalen, auto’s en 
parkeerplaatsen), aanvragen voor logistiek 
transport en het melden van storingen en 

wensen. Door ook het wassingenproces in Ultimo onder te 
brengen, is de geïntegreerde ondersteuning dus nog verder 
uitgebreid. De geïntegreerde aanpak heeft ertoe geleid dat de 
beheerslast is verlaagd en de interne afstemming is 
geoptimaliseerd, doordat veel disciplines met één en hetzelfde 
systeem werken. 
 
MEER INFORMATIE 
Wilt u meer informatie over het borgen van het wassingenproces 
in de Ultimo software, of wilt u bijgepraat worden over de 
uitgebreide mogelijkheden van de Ultimo software? Neem dan 
contact op met Ultimo Software Solutions via onderstaande 
contactgegevens. Wij praten u graag bij over de mogelijkheden 
voor uw organisatie. 

https://www.ultimo.com/nl/software/facility-management/fmis-systeem

