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Inleiding 
 
 
Beste Medewerker, 
 
... onderschrijft het uitgangspunt om tot een verantwoorde  invulling van 
brandveiligheid te komen. Uitgaande van de huidige wet- en regelgeving, heeft  ... 
normen ontwikkeld ten aanzien van brandveiligheid. Goede voorlichting aan 
medewerkers en clienten staat hierbij centraal 
 
Het leveren van zorg aan mensen met een verstandelijke beperking brengt met zich 
mee dat zaken rondom (brand)veiligheid van de zorgvrager ondersteund  en/of  door 
de aanbieder van de zorg overgenomen moeten worden. 
 
Hiermee wordt aangeven welke intentie door de organisatie wordt nagestreefd met 
betrekking tot veiligheid en het geeft een indicatie van de kwalitatieve hoogte van het 
door ons geleverde zorgproduct. 
 
Daarnaast geeft een goede voorlichting een bepaalde zekerheid voor alle clienten en 
medewerkers aangaande de (brand)veiligheid binnen .... 
 
Bovenstaande houdt ook in dat bij de woonwensen en wooneisen van clienten 
rekening moet worden gehouden met de (brand)veiligheidsnormen. Zorg- en 
dienstverlenings-overeenkomsten en zorgplannen zullen hierop moeten worden 
afgestemd. 
 
Deze brochure wordt u door ... aangeboden.  Een boekje waarmee wij u inzicht 
geven in hoe wij, samen met onze medewerkers, met brandpreventie wensen om te 
gaan. Daarnaast verwachten wij van u  een actieve betrokkenheid  als het gaat om 
veiligheid in het algemeen. 
 
Wij willen met deze brochure uw kennis ten aan zien van brandveiligheid vergroten, 
zodat u een  bijdrage kunt leveren aan een veilige woon- en werksituatie binnen onze 
organisatie. 
 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
…, 
Voorzitter, Raad van Bestuur 
 
 



Brandpreventie hoe en wat? 
 
 
Wat is preventie eigenlijk? Preventie is het voorkomen van situaties die we niet willen. 
In Nederland kennen we vele vormen van preventie. Denk maar aan de inentingen die 
kinderen tegen allerlei  ziekten krijgen, de folder van Postbus 51 over inbraakpreventie 
en ga zo maar door. 
 
 
Brandpreventie is er dus om het ontstaan van brand en de daaruit voortvloeiende 
gevolgen te verkleinen of zo mogelijk te elimineren. 
Brandpreventie binnen ... is in een drietal zaken onderverdeeld: 
1) technische brandpreventieve maatregelen; 
2) algemene brandpreventieve maatregelen; 
3) specifieke brandpreventieve maatregelen. 
 
 
 
1) Technische brandpreventieve maatregelen 
 Hieronder wordt onder andere verstaan dat bij de (ver)bouw van een gebouw in 

de constructie en indeling reeds rekening wordt gehouden met een situatie 
waarin brand ontstaat. Men zorgt er voor, dat de kans op een eventuele 
uitbreiding bij brand zo klein mogelijk wordt gehouden. Mogelijke technische 
preventieve maatregelen zijn: De aanleg van een (automatische) 
brandmeldcentrale en de aanwezigheid van blusmateriaal, zoals brandslanghas-
pels, poeder en CO²-blussers. 

 
 
2) Algemene brandpreventieve maatregelen 
 Hieronder verstaan we: 
 Het informeren van nieuwe, tijdelijke en vrijwillige medewerkers;  
 Het opleiden van medewerkers en zo mogelijk ook clienten in brandpreventie en 

gebruik van kleine blusmiddelen; 
 Het op bepaalde locaties in standhouden van een bedrijfshulpverleningsorganisatie; 
 Het ontwikkelen, invulling geven en uitvoeren van, locatiegebonden, calamiteiten- 

en ontruimingsplannen; 
 Het stellen van algemene regels over: hoe om te gaan met elektriciteit, barbecues, 

het stoken van vuren, het bewaren en gebruiken van brandbare (vloei)stoffen, 
enzovoort. 

 
 
3) Specifieke brandpreventieve maatregelen 
 Omdat ...  diverse woon- en werkvoorzieningen telt, betekent dit, dat er ook 

verschillende situaties zijn. Het zal je duidelijk zijn dat er voor de woonvoorzieningen 
op de locatie …, en de daar aanwezige medewerkers en clienten, andere 
preventieve regels kunnen gelden dan bijvoorbeeld binnen een dagbesteding 
locatie in …. Wat deze specifieke en verschillende maatregelen zijn, zullen wij in 
deze brochure niet behandelen omdat je binnen de voorziening waar je werkt of 
gaat werken, over de specifieke maatregelen wordt ingelicht. 

Voorschriften ter voorkoming van brand 



 
Eén van de manieren om brand te kunnen voorkomen is het opstellen van voorschriften 
waaraan iedereen zich binnen ... aan moet houden. Deze voorschriften komen voort uit 
ervaringen, wettelijke normen en uit wat men binnen ... belangrijk vindt. De hieronder 
genoemde zaken zijn geen garantie dat  bij het volgen van deze regels, géén brand zou 
kunnen ontstaan. Het is slechts een aantal voorschriften ter voorkoming. Het 
belangrijkste gegeven ter voorkoming van brand is dat je onderkent dat brandpreventie 
alleen nut heeft wanneer dit in het dagelijkse leven wordt geïntegreerd. 
 
 
Voorschriften van persoonlijke aard 
 
- U bent op de hoogte van de inhoud van deze brochure; 
- U bent (mede)verantwoordelijk voor het verkrijgen van verdere informatie over 

brandpreventie op uw werkplek; 
- Dit betekent dat u weet hoe te handelen bij brand of andere calamiteiten op uw 

werkplek; 
- U weet waar kleine blusmiddelen te vinden zijn en u weet hiermee om te gaan; 
- U bent medeverantwoordelijk voor het creëren en onderhouden van een veilige 

woon- en werksituatie. 
 
 
Voorschriften van algemene aard 
 
- Zorg voor deugdelijke elektrische verbindingen. 
- Koffiezetapparaten, kookplaatjes, strijkijzers, waterkokers, etc. altijd direct op een 

wandcontactdoos aansluiten, dus zonder verlengsnoer. 
- Op een wandcontactdoos mag maximaal één verdeeldoos worden aangesloten. 
- Er mogen geen twee of meer verdeeldozen achter elkaar worden aangesloten. 
- Vertrouwt u een elektrische verbinding niet, waarschuw dan de technische 

medewerker van uw voorziening. 
- Het gebruik van straal- en ventilatorkachels binnen de voorzieningen van ..., wordt 

sterk ontraden. 
- Leeg aan het eind van de dag geen asbakken  in de vuilnisemmer of de afvalbak. 

Door nog smeulende resten kan brand ontstaan. Gooi asbakken leeg in speciaal 
hiervoor bedoelde doofpotten, of wacht een nachtje. 

- Lampen NOOIT omkleden met papier of iets dergelijks. 
- Bij het vervangen van lampen altijd zorgdragen voor gebruik van het juiste wattage. 
- Bij gourmetten, fonduen en barbecuen de schriftelijke instructie uit het noodplan 

volgen. 
 Bij het aansteken van de barbecue geen spiritus, maar aanmaakblokjes gebruiken! 
- Vluchtwegen vrij houden. Geen 'gezellige' hoekjes maken, waarin iemand bij brand 

makkelijk de weg kan kwijtraken. 
- Branddeuren vrij en zoveel mogelijk dicht houden. Dit voorkomt bij brand 

verspreiding van brand, rook en toetreding van zuurstof. 
- Feestslingers en feestvlaggetjes buiten handbereik ophangen om te voorkomen dat 

mensen in paniek erin verstrikt raken en om te voorkomen dat brand via de slingers 
verder uitbreidt. 

- Gebruik voor versiering onbrandbaar crêpepapier. Het kost iets meer, maar het is 
veel veiliger. 



- Ballonnen NIET vullen met ZUURSTOF uit het zuurstofapparaat (werkelijk 
gebeurd)! 

- Weet waar de blusmiddelen zich bevinden en verstop ze niet achter jassen, kasten 
en dergelijke. 

- Bij bosbrand gevaar (de rode borden zijn zichtbaar) is buiten roken enkel 
toegestaan op de in het noodplan genoemde plaatsen.  

- Bewaar brandbare vloeistoffen altijd achter gesloten deuren. 
- Het is verboden om op de werkafdeling meer dan de wettelijk toegestane 

hoeveelheid brandbare (vloei)stoffen te bewaren. 
- Houd rekening met het feit dat een bijna lege fles met een brandbare vloeistof 

gevaarlijker is dan een volle! 
- Controleer regelmatig uw werkomgeving op onveilige situaties. 
 
 
En met de kerstdagen en Oud en Nieuw: 
- Het gebruik van echte kaarsen is niet toegestaan. 
- Afsteken van (legaal) vuurwerk en sterretjes dient altijd buiten te geschieden 
- Ook elektrische kerstverlichting kan brand veroorzaken als het defect is. Als je het 

niet vertrouwt, laat het dan door de technische medewerker controleren of koop 
nieuwe verlichting 

 
 
 
Wat te doen bij brand ? 
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen en een preventieve inzet van medewerkers en 
clienten ten spijt, is het toch altijd nog mogelijk dat er brand ontstaat. Het handelen 
bij brand  is sterk afhankelijk van een aantal factoren zoals: 
- welke brandpreventieve voorzieningen zijn er aanwezig 
- tijdstip van uitbreken van de brand 
- tijdstip van ontdekking van de brand 
- plaats van de brand 
- omvang van de brand 
- aantal aanwezige medewerkers 
- aantal aanwezige clienten 
Het is van het grootste belang dat de medewerkers weten wat te doen en in welke 
volgorde. De hieronder beschreven zaken zijn voor alle voorzieningen van ... gelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het algemeen zijn bij brand de volgende zaken van extreem belang: 
 
BRAND: 



-     Blijf rustig en voorkom paniek 
Wanneer u in paniek raakt zult u fouten gaan maken en zullen de clienten 
waarschijnlijk ook in paniek raken. 

- Meldt de brand !  (via een brandmeldinstallatie of via 112) 
Specialistische hulp, de brandweer, komt dan binnen enkele minuten. 

- Sluit ramen en deuren 
Uitbreiding van de brand en de verspreiding van de giftige rook worden op deze 
manier tijdelijk verhinderd. 

- Alle aanwezige personen in de voorziening waarschuwen en het pand of 
afdeling ontruimen 
De mensen die de woning / afdeling verlaten zijn dan voorlopig veilig. 

- Extra hulp waarschuwen 
In een dergelijke situatie kun je onmogelijk alles alleen doen. 

- Is de brand in een beginstadium, proberen dan te blussen 
Een kleine brand is nog wel met kleine blusmiddelen te blussen, een iets grotere 
brand niet meer. 

- Controleren of iedereen werkelijk het pand of voorziening verlaten heeft 
Als dit niet zo is, weet u wie u mist en waar de persoon waarschijnlijk gevonden 
kan worden. 

- De brandweer informeren over eventuele achterblijvers en plaats van de 
brand 
De brandweer kan gericht gaan zoeken naar achterblijvers en verdere actie 
ondernemen. 

- Toezicht houden op de mensen die reeds buiten de gevarenzone zijn 
De mensen zullen behoorlijk van slag zijn en ongewenste dingen kunnen gaan 
doen. 

- Laat niemand terugkeren naar de gevarenzone 
Spreekt voor zich! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tips en wetenswaardigheden 
 
 



Wist u dat op alle kleine blusmiddelen, CO²-blusser, poederblusser en slanghaspel, 
staat beschreven wat voor blusmiddel het is en hoe u met dit blusmiddel dient te 
blussen ? 
 
Maak uzelf met deze gebruiksaanwijzingen bekentd want wanneer u de informatie nog 
moet gaan lezen wanneer u het blusmiddel nodig heeft, is het te laat. 
 
Wist u dat voorkomen van brand nog steeds beter is dan blussen? 
 
Wist u dat één of meerdere rookmelders in een woning, met name in de nachtelijke 
situatie, een eventuele brand 20 tot 30 minuten eerder melden, dan dat de slapende 
bewoners zich van dit gevaar bewust worden? 
 
Wist u dat er in Nederland per jaar ongeveer 45.000 keer brand in woningen en 
woonvoorzieningen ontstaat, dat hierbij gemiddeld  ±  750 personen zwaar gewond 
raken en hierbij ±  50 doden te betreuren zijn ? 
 
Wist u dat bij (ernstige) brandwonden nog steeds geldt: “Eerst water, de rest komt 
later!!” 
 
Wist u dat de brandweer in Nederland per jaar meer dan 15.000 keer uitrukt naar 
een automatische brandmelding in de zorgsector, dat het hiervan  90%  een loze 
melding betreft, waarvan weer  90%  voorkomen had kunnen worden en dat één 
uitruk van de brandweer de gemeenschap minimaal € 1000 kost? 
 
Het voorkomen van een loze  automatische brandmelding ligt hoofdzakelijk in het 
besef van de gebruiker en werknemer, over de aanwezigheid en de werking van 
een brandmeldinstallatie. Bijvoorbeeld het overkoken van een pan met melk kan 
al een ongewenste brandmelding veroorzaken. Bewustwording en alert blijven  
bij  activiteiten als koken, roken, onderhoud plegen etcetera, kunnen het aantal 
loze meldingen fors terugdringen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


