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Betreft

: Advies brandveiligheid zorginstellingen

Geachte heer, mevrouw,
De impact die het Covid-19 virus heeft op de zorgsector is erg groot. Wij beseffen dat er momenteel veel van u en
van uw personeel gevraagd wordt en dat alle mensinzet gericht is op beheersing van het Covid-19 virus en het
verlenen van goede zorg. Wij begrijpen dit volkomen en willen daarom in de eerste plaats ons respect en
waardering uitspreken voor het werk van u en uw collega’s in deze bijzondere periode.
Het is goed om te merken dat er bij de maatregelen die vanwege het Covid-19 virus genomen worden ook
aandacht is voor (brand)veiligheid. Op dit moment voeren brandweer en gemeenten geen reguliere controles op
brandveiligheid bij zorginstellingen uit. Vanwege beperkende maatregelen kunnen ontruimingsplannen en/ of
andere procedures niet meer actueel of volledig uitvoerbaar zijn.
Hiermee kan wellicht de aandacht op gebied van brandveiligheid niet in die mate ingevuld worden als u gewend
bent om te doen. Uw interne en BHV organisatie kan hiervan merkbare gevolgen ondervinden. Als Brandweer
vinden wij het daarom belangrijk om in contact zijn en blijven. Wij sluiten daarom graag aan bij de oproep van de
VGN (Vereniging Gezondheidszorg Nederland) en NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) om onze
hulp te bieden bij de advisering met betrekking tot (tijdelijke) maatregelen op gebied van brandveiligheid. De
medewerkers van brandweer Gooi en Vechtstreek en brandweer Flevoland willen u daarom graag ondersteunen
met al uw vragen rondom (brand)veiligheid.
Wij hebben daarom voor u alvast een lijst samen gesteld met veel gestelde vragen en antwoorden die u kunnen
helpen met het geven van een goede invulling aan de (brand)veiligheid in uw zorginstelling. Natuurlijk staan wij
daarnaast open voor persoonlijk contact.
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben over de brandveiligheid in uw zorginstelling neem dan
vooral contact met ons op. Wij zijn te bereiken via:
Afdeling Risicobeheersing Brandweer Gooi en Vechtstreek:
Mail: preventieloket@brandweergooivecht.nl
Tel: 035 688 5588

Afdeling Risicobeheersing Brandweer Flevoland:
Mail: brandpreventie@brandweerflevoland.nl
Tel: 0900-0165
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Actuele versie van het overzicht veel gestelde vragen en antwoorden zal worden gedeeld via onze website
www.brandveiligflevoland.nl
Met vriendelijke groet,

Hildemarie Schippers,
Hoofd afdeling Risicobeheersing Brandweer Flevoland en Gooi en Vechtsreek.

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Bijlage 1

Meest gestelde vragen en antwoorden brandveiligheid zorginstellingen COVID-19
Vraag 1: Waarom is het noodzakelijk om procedures ten aanzien van brandveiligheid zoals
bijvoorbeeld het ontruimingsplan aan te passen op de al genomen Covid-19 maatregelen?
Antwoord: Een snelle ontruiming bij brand mag niet belemmert worden door quarantaine- of
isolatieafdelingen. Deze afdelingen kunnen op een dusdanige wijze zijn afgeschermd en/of afgesloten
dat het ontruimen vertraging oploopt of niet meer mogelijk is. Alle zorgpanden zijn voorzien van een
brandmeldinstallatie. De brandmeldinstallatie zorgt ervoor dat een beginnende brand zeer snel
ontdekt wordt en de ontruimers en BHV-ers direct gealarmeerd
worden. Bij een brandmelding is het daarom van belang dat er snel gereageerd wordt om een
beginnende brand snel te kunnen blussen.
Vraag 2: Wat te doen bij een brandmelding die mogelijk vanuit quarantaine afdeling komt?
Antwoord: Wanneer de verkenners een echte brand ontdekken komt de eigen veiligheid altijd op de
eerste plaats. Druk dan altijd een handbrandmelder in. Beoordeel daarna of het mogelijk is om de
ruimte te betreden waarvandaan de brandmelding komt. Het gevaar wordt niet alleen veroorzaakt
door vlammen maar vooral door rook. Rook is giftig. Rook inademen is daarom altijd schadelijk voor
de gezondheid. Wanneer de ruimte betreden kan worden moet de keuze gemaakt worden, kan de
brand op een veilige wijze geblust worden. Omdat het pand voorzien is van een brandmeldinstallatie
en de ontruimers en/of BHV-ers direct gealarmeerd worden is het aannemelijk dat een brand nog
klein is. Een beginnende brand kan mogelijk met een brandslanghaspel en/of een draagbaar
blustoestel geblust worden. Mogelijk dat deze blusmiddelen in de “ Covid-19 veilige zone” hangen en
niet direct gebruikt kunnen worden. Het advies is om als dit het geval is, voor voldoende
blusmiddelen te zorgen binnen de quarantaine- en/of isolatie- afdeling. Wanneer de ruimte waarin
de brand gedetecteerd is wel betreden kan worden maar de brand kan niet geblust worden moet
geprobeerd worden om alle personen te ontruimen. Sluit na het verlaten van de brandruimte alle
deuren om een snelle rookverspreiding te voorkomen. Daarna moeten alle overige personen in het
brandcompartiment verplaatst worden naar een veilige plaats. Dit is de taak van de ontruimers en/of
BHV-ers. Belangrijk is dat in deze fase alleen het brandcompartiment waar de brand geconstateerd is
ontruimd hoeft te worden.
Welke ruimte er minimaal ontruimd moet worden willen wij graag samen met de zorgorganisatie
bepalen. Omdat dit per locatie en mogelijk brandscenario verschilt willen we dit graag samen met
de zorgorganisatie bespreken om tot een optimaal brandveiligheidsniveau te komen.
Hiervoor kunt u via bovengenoemde gegevens contact met ons opnemen.
Vraag 3: Eist de brandweer dat ruimten waar patiënten in quarantaine verblijven zijn aangegeven
met aanduidingen voor de brandweer?
Antwoord: Hier is geen eis voor. Wel wil de brandweer graag geïnformeerd worden over de
aanwezigheid van Covid-19 quarantaine afdelingen om een snelle en efficiënte inzet mogelijk te
maken. Dit voorkomt
dat de brandweer bij aankomst tijd verliest met het nemen van extra maatregelen voor de
persoonlijke bescherming. Het is voor de brandweer belangrijk dat de aanduiding op één wijze
uitlegbaar is. Een goed hulpmiddel hierbij is aan het aanpassen van de ontruimingsplattegronden en
deze beschikbaar hebben voor aankomende brandweereenheden.
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Vraag 4: Normaal voeren de BHV-ers van de organisatie een verkenning uit van een brandalarm.
Wanneer het brandalarm zich voordoet in een quarantaine- of isolatielocatie dan kan/ mag de
BHV-er de verkenning alleen uitvoeren als de BHV-er in kwestie volledig is voorzien van
Persoonlijke Beschermingsmiddelen?
Antwoord: Er gaat veel tijd verloren met aantrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen en
daarnaast is er schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Het uitvoeren van een verkenning
is niet specifiek alleen een toegewezen taak voor de BHV. Wanneer overige medewerkers die in een
quarantaine zone werken een duidelijke instructie hebben ontvangen, kunnen die ook deze taak
uitvoeren. (zie ook het antwoord van vraag 2).
Vraag 5 De ploegleider BHV vangt de brandweer op bij de hoofdingang van het gebouw. Welke
informatie wil de brandweer SOWIESO ontvangen?
Antwoord: De brandweer wil graag vooraf geïnformeerd worden over wijzigingen in de intern
organisatie of wijzigingen van de fysieke inrichting van het gebouw zodat wij deze informatie kunnen
toevoegen aan onze uitruksystemen. Bij alarmering, tijdens het aanrijden, wordt de bevelvoerder
vanuit het systeem geïnformeerd over eventuele bijzondere omstandigheden. Naast de informatie
zoals de bevelvoerder deze normaal gesproken van de ploegleider van de BHV ontvangt (wat brand
er, waar brand het, hoeveel personen zijn er aanwezig, mate van zelfredzaamheid, is de ontruiming
reeds gestart en de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen zoals zuurstof zal de bevelvoerder vragen
naar eventuele bijzondere omstandigheden t.g.v. Corona besmetting. Denk daarbij aan mogelijk
contact van de brandweer met Corona verdacht- of besmette personen, betreden van besmet gebied
door brandweer, wijziging in de aanvalsroutes voor de brandweer, wijziging in
vluchtroutes, wijziging in locatie van verzamelplaatsen.
Vraag 6: Wat zijn nog meer tips voor de BHV om rekening mee te houden?
Antwoord: Deze tips zijn:













Zorg dat coronapatiënten en corona afdelingen herkenbaar zijn voor de hulpdiensten
Zorg dat de bezetting van de BHV-organisatie voldoende is georganiseerd
Personen met coronabesmetting (verdacht of vastgesteld) moeten gescheiden kunnen
worden opgevangen ten opzichte van niet coronapatiënten/cliënten.
Check of je bij een mogelijke ontruiming van de zorginstelling zelf de mogelijkheid in huis
hebt om coronapatiënten op te vangen, of zoek hiervoor een locatie in overleg met derden.
Probeer het aantal BHV’ers en hulpverleners in de opvang te beperken.
Maak liever meerdere kleinere opvang locaties dan 1 hele grote. Mensen die aangeven
daadwerkelijk al ziek te zijn, worden (met hun huisgenoten) in een aparte ruimte
opgevangen. Als er geen aparte ruimte, creëer dan een afgezonderd deel in de opvang voor
diegene die daadwerkelijk al ziek waren.
Probeer de opvanglocaties qua ruimte groot te laten zijn maar qua aantallen mensen klein.
Probeer verkeer van mensen (hulpverleners) tussen deze ruimtes / locaties te minimaliseren.
Verzoek mensen met hun huisgenoten bij elkaar te blijven op 1 plek in de opvang en
anderhalve meter afstand te bewaren tot anderen.
Probeer desinfecterende gel of handzeep ter plaatse te laten komen zodat mensen die
kunnen gebruiken. Probeer deze ook bij de ingang van de opvang geplaatst te krijgen.
Geeft het personeel en de BHV-ers instructie om gepaste afstand van de hulpverleners te
houden.
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Vraag 7: Heeft de brandweer ook een checklist waarmee zorginstellingen zelf een scan kunnen
maken op brandveiligheid?
Antwoord: De brandweer heeft een eenvoudige checklist om de brandveiligheid in de zorginstelling
zelf in kaart te brengen. Deze checklist is bedoeld als zelfscan en vervangt niet de reguliere controles
van de brandweer.
Controlepunten
BHV plannen en procedures aangepast op
de gewijzigde Covid-19 maatregelen?
Vluchtroute aanduidingen
Blusmiddelen

Nooduitgangen
Verkeersruimten en vluchtroutes

Brandcompartimentering

Brandmeld- en ontruimingsinstallatie

Aangepast?

Aanwezig?
Verlichting in orde?
Gekeurd?
Bereikbaar?
Voldoende aanwezig op Covid-19
afdelingen?
Vrij van ongewenste sloten?
Direct te openen zonder hulpmiddelen?
Vrij van obstakels in het looppad?
Vrije doorloop voldoende?
Indeling Covid-19 afdelingen belemmeren
niet en maken vluchtwegen niet lager?
Vrij van openingen en gaten in de wanden,
plafonds en vloeren?
Zelfsluitende deuren sluiten goed af?
Worden de maandelijkse en 4
maandelijkse taken door de beheerder van
de brandmeldinstallatie uitgevoerd?
Installatie visueel correct?
Alarmgeluidsniveau gevoelsmatig
voldoende?
Heeft het jaarlijks onderhoud plaats
gevonden en is de installatie goed
gekeurd?

Ja Nee NVT
Ja
Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee
Nee

NVT
NVT
NVT
NVT

Ja Nee NVT
Ja
Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee
Nee

NVT
NVT
NVT
NVT

Ja Nee NVT
Ja Nee NVT
Ja Nee NVT
Ja Nee NVT
Ja Nee NVT
Ja Nee NVT
Ja Nee NVT
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