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Personenzoekinstallatie PZI 

Wet- en regelgeving 
Bouwbesluit 2012 

NEN 1414-1 nl PDF + Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op tekeningen en 
plattegronden - Deel 1: Ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten 

NEN2575 nl Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsalarminstallaties - Systeem- en 
kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen 

NEN 2654-2 nl Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 2: 
Ontruimingsalarminstallaties 

NEN 8112 nl Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening 

CCV certificatieschema Versie 4.0 + A1 tot 1 november 2022 (onderhouden) 

CCV certificatieschema Versie 4.0 + A1 tot 15 december 2023 (installeren) 

CCV certificatieschema Versie 4.0 + A1 (leveren) 

CCV certificatieschema Versie 5.0 vanaf 1 januari 2022 (onderhouden) 

CCV certificatieschema Versie 6.0 vanaf 15 juni 2022 (installeren) 

 

Toelichting 
• Personenzoekinstallatie 

In aanvulling op het hoofdstuk over de ontruimingsalarminstallatie, wordt hieronder op 
hoofdlijnen verduidelijkt wat een personenzoekinstallatie (PZI) is en aan welke eisen deze 
installatie dient te voldoen. 

 

Een PZI is een stilalarm installatie welke middels toonontvangers, alfanumerieke ontvangers, 
alarm-zenderontvangers of ontvangers met oproepbevestiging werkt om aangewezen 
hulpverleners (zoals BHV-ers, beveiliging, artsen, verpleegkundigen etc.) op te roepen naar de 
locatie van de calamiteit. Afhankelijk van het soort installatie gebeurt dit middels geluid, 
berichten, vaste alarmmeldingen of gesproken boodschap. Dit laatste gebeurt vaak samen met 
een oproepbevestiging om er zeker van te zijn dat de benodigde hulp onderweg is. Combinaties 
van deze soorten van ontvangst zijn ook mogelijk. Een PZI bestaat in de basis uit soft- en 
hardware. Dit zijn een of meerdere laadstations en, indien niet uitgerust met automatische 
koppelingen met andere (brandmeld)systemen, uit een bedienpost. Daarnaast uiteraard uit de 
ontvangers zelf. In de volksmond worden dit vaak “pagers” genoemd, hoewel dat afbreuk doet 
aan de mogelijkheden van een PZI. 

 

Een calamiteit kan leiden tot behoefte aan hulpverlening of ontruiming. De situatie welke tot 
ontruiming leidt wordt overigens niet alleen maar veroorzaakt door brand, maar iedere vorm 
van een calamiteit waardoor ontruiming noodzakelijk is of kan gaan zijn. Dit geldt voor iedere 
vorm van dreigend gevaar, dus bijvoorbeeld ook in de situatie van een overval. 
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Personenzoekinstallatie PZI 

PZI’s worden met regelmaat toegepast als ontruimingsinstallatie met stilalarm. Een stilalarm 
kan wenselijk geacht worden in verschillende situaties. De meest voorkomende situaties zijn in 
het geval van locaties waarbij zeer veel personen tegelijkertijd aanwezig zijn, zoals 
evenementen locaties, of anderzijds daar waar zich niet-zelfredzame personen bevinden zoals 
in ziekenhuizen, zorgcentra en gesloten inrichtingen. De PZI heeft te allen tijde als hoofddoel 
het snel informeren van alle op locatie benodigde hulpverleners en het daardoor veilig en snel 
ontruimen van het risicogebied. Daarnaast heeft een PZI als doel om paniek te voorkomen op 
drukke locaties en locaties met niet-zelfredzame personen middels stil alarm zo snel als kan, 
maar tevens zo kalm mogelijk te evacueren en daarmee onnodige gewonden en verdrukking 
van personen te voorkomen. 

 

Voorschriften 
Net als in geval van de ontruimingsalarminstallatie, dient een PZI welke in plaats van een 
ontruimingsalarminstallatie is voorzien, te voldoen aan NEN 2575 en alle daarmee 
samenhangende verplichtingen. De PZI is in dat geval de primaire ontruimingsinstallatie. NEN 
2575 duidt in welke situatie een luid of stilalarm dient te worden aangebracht of beter 
gezegd wanneer een stilalarm is toegestaan. Indien de situatie ter plekke binnen de 
wettelijke kaders van de Woningwet en de daarbij behorende besluiten en regelingen valt, 
dient de PZI gekoppeld te zijn aan de brandmeldinstallatie. In het Bouwbesluit 2012, later het 
Bbl, staat omschreven wanneer de installaties gecertificeerd dienen te zijn. Ook de 
verzekeringsmaatschappij kan hier bovenwettelijk eisen aan stellen. 
 
Naast de systeemtechnische eisen op gebied van hard- en software, geldt ook nu weer dat 
NEN 2575 verplichtingen voorschrijft ten aanzien van de BHV organisatie en de noodzaak om 
noodvoedingen te koppelen aan de PZI welke inschakelen tijdens spanningsuitval van het 
aangesloten elektriciteitsnet. 
 
PZI’s kunnen naast primaire ontruimingsinstallatie ook als aanvulling op de aanwezige 
ontruimingsinstallatie worden voorzien ten behoeve van de BHV-organisatie en andere 
hulpverleners. In dat geval dient de ontruimingsalarminstallatie aan NEN 2575 te voldoen en 
mag de PZI installatie additioneel worden voorzien en handmatig worden geschakeld door 
tussenkomst van aangewezen personen. 
 
Voor alle overige eisen vanuit de normering: zie hoofdstuk Ontruimingsinstallatie. 
 
Het is toegestaan om naast de hardware van de PZI zelf, ook andere systemen de koppelen, 
zoals portofoons en/of smartphones. Deze worden in dat geval echter beoordeeld als 
secundair onderdeel van de installatie en mogen nooit de onderdelen van de PZI vervangen. 
Deze systemen zijn immers niet integraal met de PZI geleverd en voldoen niet zondermeer 
aan de wettelijke eisen. Als aanvulling is het echter vaak een prettige toevoeging om mensen 
snel(ler) te bereiken. 
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Naleving voorschriften 
Voor onderhoud en eisen omtrent certificering: zie hoofdstuk Ontruimingsinstallatie 

 

Documenten 
- Zie hoofdstuk Ontruimingsinstallatie. 

 

Opmerkingen 
Er worden niet alleen eisen gesteld aan de hard- en software van de PZI zelf, maar ook aan de 
BHV-organisatie en organisatie van andere hulpverleners daaromheen. Een van de belangrijke 
eisen welke gesteld worden aan een BHV organisatie, is aanwezigheidsregistratie. De meeste 
PZI’s hebben de functionaliteit om het gebruik van de ontvangers te registreren, welke de 
aanwezigheidsregistratie vergemakkelijkt. 

 


