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(Brand-)veiligheidssystemen binnen Zorgcentrum St. Franciscus. 
 
Binnen het woonzorgcentrum zijn diverse maatregelen getroffen om bij noodsituaties goed te 
kunnen handelen. Noodsituaties kunnen bijvoorbeeld zijn: brand, wateroverlast, stormschade, 
bedreigingen van buitenaf en bommeldingen. Buiten de normale werktijden is sowieso altijd onze 
consignatiedienst (is BHV-er) bereikbaar en beschikt de instelling over een veertigtal BHV-ers. Een 
rooster met BHV-ers die per dag aanwezig zijn, is beschikbaar bij de receptie (vanaf mei 2015) in de 
BHV-Actiemap. 
 
Zorgcentrum St. Franciscus bestaat bouwtechnisch uit 4 delen: 

 het verzorgingshuis (VZH) (oudbouw); 

 de groepswoningen (nieuwbouw); 

 de zorgappartementen (ZA) (nieuwbouw); 

 en de aanleunwoningen (ALW). 
 
Het gehele pand is opgedeeld in compartimenten, scheidingen die herkenbaar zijn door (klap-) 
deuren met deurdrangers waardoor bij een brand in een bepaald compartiment, naastliggende 
compartimenten voor een bepaalde periode brandwerend en brandveilig zijn. 
 
Naast de compartimenteringen zitten er ook diverse nooduitgangen en trappenhallen in het 
complex. Belangrijk is dat gangen en nooddeuren vrij blijven van obstakels, zoals rolstoelen, rollators 
en tilliften. Op de groepswoningen ontgrendelen de nood(terras)deuren en toegangsdeuren van de 
omloopgang automatisch wanneer er een (brand-)alarm is. Binnen de 5 groepswoningen zit in de 
huiskamer bij elke terrasdeur een evacuatiemelder voor de ontgrendeling van de deur bij 
noodsituaties. 

Naast een brandalarm kun je ook te maken krijgen met een loos alarm, in vaktermen kan dit zijn een 
ongewenste of onechte melding. Een ongewenste melding kan ontstaan door bijvoorbeeld 
werkzaamheden, bakactiviteiten of stofvorming. Een onechte melding ontstaat door een defecte of 
vervuilde melder. Bij een loos alarm op de groepswoningen ontgrendelen dan ook de 
nood(terras)deuren en toegangsdeuren van de omloopgang automatisch. 

Elk compartiment is voorzien van een brandhaspel en/of brandblusser en een handmelder. Via een 
handmelder kan direct de regionale meldkamer (hulpdiensten) worden gewaarschuwd en in ons 
geval komt de brandweer direct. Bij de ALW is er een uitzondering betreffende de handmelders, druk 
je daar een handmelder in, dan gaan overal in de woningen en op de gangen de slowwhoops af. De 
brandweer komt dus niet automatisch, maar alleen na een melding via 112. 

De meeste woningen zijn voorzien van vrijloopdrangers.  

 In het VZH zijn dat alle 43 kamers van bewoners, de dagverzorging, Fysio, AB en de 
ontspanningsruimte op de 1e en 2e etage; 

 Op de groepswoningen zijn alle 3 de deuren in het woongedeelte vrijloop (entree, keuken en 
de spreekruimte); 

 Bij de ZA aangrenzend aan het Atrium. 
 
Vrijloopdrangers zijn deurdrangers waarbij de deur normaal open en dicht gaat, maar mocht de deur 
bij brand open staan, dan klapt deze dicht. Daarom is het ook verboden dat bewoners en 
medewerkers blokjes tussen de deur plaatsen. Na een brandmelding gaat zo’n deur met 
vrijloopdranger eenmalig zwaar open, op dat moment wordt de dranger namelijk weer 
aangespannen voor bij een volgende brandmelding. 
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Bij een brandmelding in het verzorgingshuis, woongroepen of algemene ruimtes en gangen op de 1e 
en 2e etage bij de zorgappartementen, komen alle drie de liften naar beneden.  
De lift bij de receptie is een brandweerlift, die door de brandweer kan worden gebruikt om materieel 
te verplaatsen. Niemand mag met een lift worden verplaatst bij brand, tenzij de brandweer dit zelf 
wil en uitvoert. Bij een ontruiming gaan bewoners naar een naastliggend compartiment en indien 
mogelijk via een trappenhal naar beneden. Hierbij wordt ondersteuning geboden door onze 
medewerkers, BHV-ers en hulpdiensten. Zie ook pagina 13, wat te doen bij een ontruiming. 
 
Een brandmelding vanuit een kamer in het VZH of van de groepswoningen komt via de 
brandmeldcentrale rechtstreeks op alle Dects. Op de Dect staat BRAND kamer (nr). Bij nood zijn de 
hulpdiensten het snelst binnen bereik, als je op de gang een handmelder in slaat. Voor gedetailleerde 
brandinstructie zie pagina 9 t/m 13. 
 
Een brandmelding vanuit een zorgappartement komt ook rechtstreeks op alle Dects, maar gaat niet 
via een brandmeldcentrale. Op de Dect staat BRAND ZA (nr). Bij nood zijn de hulpdiensten het snelst 
binnen bereik, als je op de gang een handmelder in slaat. Bij loosalarm goed ventileren, dan stopt 
ook het piepen van de rookmelders in het ZA vanzelf. 
 
De ALW hebben een eigen brandmeldcentrale, die is gekoppeld aan de brandmeldcentrale in de 
nieuwbouw. Bij een brandmelding bij de ALW, komt er op alle Dect-toestellen en op het nevenpaneel 
bij de receptie de melding: Brand ALW. Op de brandmeldcentrale bij de ALW staat precies 
aangegeven waar de calamiteit zich bevindt (plattegronden hangen tegen de wand). De  lift bij de 
aanleunwoningen gaat standaard naar beneden bij een brandmelding aldaar, in het VZH en 
nieuwbouw blijven de liften wel in bedrijf.  
 
Op pagina 6 staat schematische weergave van het gehele zorgcentrum. 
 
Bij een calamiteit wordt de receptie altijd gebruikt als centraal meldpunt. Hier komen BHV-ers, 
medewerkers, hulpdiensten samen om vervolgactie(s) te ondernemen. Hier stelt zich ook de 
ploegleider BHV op. Hier bevindt zich onder andere: 

 De BHV-Actiemap: 
Hierin staan gegevens die van belang zijn voor een accurate vervolgactie, zoals een taakkaart voor 
de ploegleider BHV, plattegronden, lijst met gevaarlijke stoffen/zuurstofopslag, lijst met 
telefoonnummers van medewerkers en hulpdiensten en registratielijsten van de bewoners. 

 Het alarmering- en ontruimingsplan:  
Hierin staat uitgebreid omschreven welke brandveilige maatregelen er zijn getroffen in het 
zorgcentrum en wat te doen bij een alarmering en een eventuele ontruiming.  

 Het nevenpaneel van de brandmeldcentrale: 
Hierop komen brandmeldingen en storingen binnen (m.u.v. brand in een zorgappartement, die 
komen alleen op de Dect). 

 De brandweertelefoon: 
Dit is een rechtstreekse lijn tussen de regionale meldkamer en het zorgcentrum. Wij kunnen met 
deze telefoon niet bellen, ook niet naar de brandweer! Alleen de meldkamer kan met ons contact 
opnemen. 

 De Dect-toestellen: 
Een Dect-toestel is een multifunctionele telefoon met een uniek nummer oplopend van 101 t/m 
135. Met een Dect kan ook worden gebeld naar vaste en mobiele nummers buiten het 
zorgcentrum, als je eerst een 0 toetst voor een buitenlijn. 0900-nummers zijn geblokkeerd, met 
uitzondering van storingsnummers van bedrijven die diensten leveren aan St. Franciscus. 
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Dect-toestellen zijn geprogrammeerd middels een 24-uurs planning. Zo worden oproepen van 

bewoners doorgeschakeld naar de juiste Dect. Zie pagina 7, zusterroep Dect-toewijzing. 

Een oproep komt op een Dect met herhaling om de 3 minuten. Indien er geen actie op de oproep 
komt, wordt na 12 minuten de oproep doorgezet naar een assistentie-Dect. Ook hier wordt de 
oproep om de 3 minuten herhaald. Als ook hier geen actie op wordt ondernomen, gaat na 6 minuten 
deze oproep door naar een groep Dects, waarvan er altijd één in gebruik is: 105 (Klaproos), 119 
(receptie), 120 (TB), 112, 113, 114, 115 (nachtdienst). 
 
Om met een Dect-gesprek doorverbinden: 

Neem het gesprek aan met:  
Stel je wilt doorverbinden naar toestel 125, toets:  
Je vertelt de naam van de persoon die onder de knop zit en je verbindt door met:  
Mocht toestel 125 niet opnemen, pak je het gesprek terug met:  

 
De meeste diensten binnen het zorgcentrum hebben een eigen Dect-telefoon met een eigen 
nummer. Overige toestellen kunnen bij een calamiteit ter plekke aan BHV-ers worden uitgereikt, om 
direct te kunnen terugkoppelen naar de ploegleider BHV die zich bevindt bij de receptie. 
 
Terugkijken van oproepen op een Dect-toestel doe je door de ‘0’ ingedrukt te houden. Aanvullende 
info krijg je door  ‘#’ in te drukken. 
 
Een verzorgende kan na een ontvangen oproep indien gewenst een spreekluisterverbinding 
opbouwen met betreffende bewoner. Dit werkt als volgt: 
 
Komt er als melding op het Dect-toestel vanuit het VZH kamer: 12 

Toets:                                       , luister naar het bandje en accepteer met:  
De spreek-luister-verbinding met woning 12 is actief. 
Verdere (zorg)actie ondernemen indien noodzakelijk. 
Afsluiten van de spreekluister-verbinding met woning 12 doe je met:           
Daarna de zusteroproep uitzetten op afstand met:   
Dect-verbinding verbreken met de knop linksboven afbreken:  

 
Nummers voorzien van 20XX hebben betrekking op de zorgappartementen en nummers 
voorzien van 30XX hebben betrekking op de aanleunwoningen.  
Oproepen met nummers die niet gangbaar zijn, zoals bijvoorbeeld van invalide-toiletten, 
hiervan hangt een lijst aan de binnenzijde van de deur in de kast met Dect-toestellen. 
 
Naast zorgoproepen ontvangen alle Dects ook alle brandmeldingen. Storings-meldingen 
gaan naar Dect 105 (Klaproos), 119 (receptie), 120 (TB), 112, 113, 114 en 115 
(nachtdienst). 

 Het receptietoestel: 
Dit toestel staat op de balie langs de brandweertelefoon en dit toestel staat tijdens 
aanwezigheid van de receptiemedewerker of gastvrouw doorgeschakeld naar Dect 119.  
In nachtstand staat het receptietoestel tot 23.00 uur doorgeschakeld naar Dect 105 en na 23.00 
uur naar de Dects 112, 113, 114 en 115 van de nachtdienst. 
 

Bij uitval van de telefooncentrale is er altijd nog één analoog toestel wat blijft werken. Dit toestel 
staat op de koelkast in de zusterpost van Eikenlaan. 
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Hoe je de receptietelefoon kunt omzetten van de dag- naar nachtstand en andersom staat op de 
volgende pagina omschreven aan de hand van een tekening. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De sleutelkluis: 
In onze sleutelkluis ligt een grote sleutel voor het openen van de brug die de doorrijhoogte 2,60m 
aangeeft en van de waterput. Deze kan door de brandweer worden bediend indien nodig. De 
brandweer heeft een eigen loper (die zit in hun sleutelkluis buiten naast de hoofdingang). 

 Ladenblok rechtsonder balie bij de receptie : 
Hierin bevinden zich het oranje ploegleider BHV-hesje en de gele BHV-hesjes, een blusdeken, 
een EHBO-box en zaklampen. 

 De AED: 
Op de balie bij de receptie staat een AED, die eenieder die hiervoor is bevoegd mag gebruiken, bij 
mensen die onwel worden ten gevolge van een hartstilstand. Dit geldt ook voor buiten het 
zorgcentrum. 

 
In de containerruimte bij de fietsenstalling achter het verzorgingshuis staat de Noodstroom-
aggregaat (NSA) opgesteld. Bij stroomuitval zal de NSA automatisch starten en beperkt stroom 
leveren aan de volgende systemen: 

 Zusterroep & telefonie; 

 Brandmeldinstallatie; 

 Alle noodverlichtingsarmaturen; 

 Sommige algemene verlichting blijft op de gangen in de nieuwbouw en het VZH branden 
(preferente verlichting). 

 De brandweerlift bij de receptie en de lift in het VZH blijven werken bij stroomuitval. 

 Wat betreft de kamers op de groepswoningen: 
In de 35 slaapkamers van de groepswoningen blijft de lamp op spanning  en zijn dat 
stopcontacten die laag aan de grond zitten. In de badkamers van de groepswoningen blijft de 
lamp boven de wastafel op spanning. 

 Wat betreft de kamers in het verzorgingshuis: 
In de 37 kamers van de renovatie is dat het stopcontact waar nu de koelkast op zit 
aangesloten en het stopcontact naast de telefoonaansluiting van woonkamer en slaapkamer. 
Ook blijft de lamp van de woonkamer op spanning. 

 
Bij de ZA en de ALW zijn er geen noodstroomvoorzieningen aanwezig in de woningen. Zij nemen 
rechtstreeks stroom af van het openbare net.  
 
 
  

Omzetten van parkeerstand 

naar nachtstand (105, 112, 113, 

114 en/of 115):  

 Toets eerst 

  Toets daarna 

Omzetten van nachtstand naar 

parkeerstand (naar Dect 119): 

 Toets eerst 

 Toets daarna 
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Er zijn diverse ingangen in het pand te onderscheiden: 
 
De hoofdingang van het zorgcentrum bevindt zich tegenover de receptie. Deze schuifdeuren worden 
om 7.00 uur ontgrendeld en op werking met sluisfunctie gezet en rond 21.00 uur omgeschakeld naar 
avond- en nachtstand, hierbij wordt de buiten schuifdeur vergrendeld, zie voor details pagina 8.  
 
Aan de achterzijde van de receptie bevindt zich een personeelsingang met daarbij een parkeerplaats 
alleen voor medewerkers. Ter hoogte van de loopbrug bevindt zich de ingang van de 
zorgappartementen. Alle drie de ingangen zijn voorzien van cameratoezicht. Speciaal voor de avond- 
en nachtsituatie kan via de werkstations van Klaproos, Goudenregen, Eikenlaan en Beukenlaan 
middels een snelkoppeling worden ingelogd op het camerasysteem. 
 
Binnen het gehele zorgcentrum wordt gebruik gemaakt van een elektronisch slotensysteem. Dit 
slotensysteem wordt beheerd via de PC en dat betekent dat als er een cilinder wordt vervangen of 
iemand verliest een druppel (elektronische sleutel), dat deze informatie steeds opnieuw wordt 
aangepast in de programmering. Hierdoor probeert de beheerder de veiligheid optimaal te borgen. 
 
Medewerkers hebben allemaal een geregistreerde druppel op naam met bepaalde toegangsrechten, 
om daar waar nodig deuren te kunnen openen. Ook de druppels van de bewoners zijn geregistreerd 
op nummer van de woning. Bewoners van het VZH hebben ieder 2 druppels (deze zijn niet bij te 
bestellen) en bewoners van Klaproos hebben één druppel. Bewoners van de ALW en ZA hebben elk 3 
druppels (zij kunnen via Leystromen druppels bijbestellen). 
 
Naast de hoofdingang is een sleutelkluis (brandweer) ingebouwd, hierin bevindt zich onder andere  
een druppel (loper) waar bij een calamiteit de brandweer gebruik van kan maken. 
 
De meest gebruikte ingangen zijn voorzien van wandlezers waar tegen je een druppel kunt 
aanbieden. Deze wandlezers zitten bij de hoofdingang, de personeelsingang, fietsenstalling VZH en 
containerruimte VZH, ingang ZA en bij de drie ingangen bij de ALW. 
 
Bij de aanleunwoningen is er een hoofdingang in het midden van het gebouw en zijn er twee 
achteringangen op de uiteinden van het gebouw. De aanleunwoningen zijn verbonden met een 
loopbrug aan de nieuwbouw. Bewoners en bezoekers zijn verplicht hun auto te parkeren in de 
daarvoor bestemde vakken voor of achter de aanleunwoningen, dit in verband met een vrije 
doorgang voor de hulpdiensten.  
 
Er worden binnen het gehele zorgcentrum drie intercomsystemen gebruikt, die onafhankelijk van 
elkaar werken. Bij de hoofdingang en personeelsingang zit een intercomfunctie die zich meldt via een 
Dect. Via de Dect kun je middels de           een bezoeker te woord staan en zo ook het gesprek 
beëindigen. Zowel bij de hoofdingang als bij de personeelsingang zit een knop waarmee je van 
binnenuit de vergrendelde deur kunt openen. 
 
Bewoners van de ZA en de ALW hebben ieder hun eigen intercomsysteem waarmee zij bezoekers zelf 
kunnen bedienen en vanuit het appartement de toegangsdeur van respectievelijk de ZA en ALW 
kunnen openen. 
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Schematische weergave veiligheidssysteem woonzorgcentrum. 
 
  Slow-Whoops bevinden zich in elke 

woning en compartiment bij de ALW. 

BMI gekoppelde rookmelders 
bevinden zich op de 5 
groepswoningen, in de algemene 
ruimtes en gangen.  
 

BMI bedieningspaneel en A4-
handleiding bevinden zich naast 
de lift op de begane grond. 

Brand signaleringslamp 
hangt boven iedere deur 
bij de ALW. 

Iedere ALW heeft 
een rookmelder in 
de gang. 

ALW: 35 bewoners 

Bij het indrukken van een handmelder bij de 
aanleunwoningen, worden alleen de slow-
whoops geactiveerd en is er vooralsnog geen 
doormelding naar de brandweer!!! Bel bij 
brand 112. 

43 zorgappartementen 

BMI bedieningspaneel 
bevindt zich bij de 
hoofdingang. 

Binnen het groepswonen 
zit bij elke toegangscode- 
en terrasdeur een evacuatiemelder 
voor de ontgrendeling van de deur 
bij noodsituaties. 

Flitslamp bevindt zich boven 
de toegangsdeur ALW. 

Brandmeldpaneel met 
ZONE-aanduiding. 

Oproep naar Dect: BRAND: ALW BRAND  
en wordt niet doorgemeld naar de brandweer!!! 

Brand in een zorgappartement 
komt alleen op je Dect en 
wordt niet doorgemeld 
naar de brandweer. 
 

5 groepswoningen, algemene ruimtes & gangen 

Brand signale- 
ringslamp hangt 
boven iedere 
deur. 

Brandweertelefoon kan 
alleen worden gebruikt 
door de brandweer. 

Brand komt op Dect 
en wordt wel door-
gemeld naar de 
brandweer.  

Toegangscode deuren 
ontgrendelen bij brand. 

Ma t/m vr van 8.00 tot 17.00 uur 
Vertragingstijd = 3 min. 
Acceptatietijd = 1 min. 

BMI gekoppelde rookmelders 
bevinden zich in alle ruimtes 
van het verzorgingshuis.  
 Brand signaleringslamp 

hangt boven iedere deur. 

Brand komt op Dect 
en wordt wel doorgemeld 
naar de brandweer.  

Bij brand komt op lift naar beneden en 
blijft de deur open op de begane grond. 

De brandweer wordt het snelst gewaarschuwd 
door het indrukken van een handbrandmelder. 
Deze bevinden zich in de gangen bij de brand-
haspels.  
Dus bij brand, rookontwikkeling of een andere 
bedreigende calamiteit, waar mogelijk de hand-
brandmelder als eerste gebruiken. 

VZH: 35 bewonerskamers & 6 zorghotelkamers 

De brandweer wordt het snelst gewaarschuwd 
door het indrukken van een handbrandmelder. 
Deze bevinden zich in de gangen bij de brand-
haspels.  
Dus bij brand, rookontwikkeling of een andere 
bedreigende calamiteit, waar mogelijk de hand-
brandmelder als eerste gebruiken. 
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Zusterroep Dect-toewijzing. 
 

 



   
 

Titel: (brand)veiligheidssystemen binnen Zorgcentrum St. Franciscus Akkoord CR d.d.: n.v.t. 

Proceseigenaar: medewerkers Technische Dienst Akkoord OR d.d.: n.v.t. 

Versiedatum: 8 mei 2017 Pagina 8 van 13 
 

Stichting Verzorging St. FranciscusStichting Verzorging St. Franciscus

Bediening van de schuifdeuren bij de hoofdingang. 

 
Avond- en nachtstand van de schuifdeuren bij de hoofdingang. 
Afsluiten om 21.00 uur. 
Altijd eerst sluisfunctie uitzetten!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagstand van de schuifdeuren bij de hoofdingang. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sluiswerking 

AAN zetten. 

Buitendeur op 

stand 2 zetten. 

Sluiswerking 

UIT zetten. 

Buitendeur op 

stand 1 zetten. 

Stap 1 

Stap 2 

Stap 1 

Stap 2 
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1. Instructie bij een vooralarm: 
(receptionist, beheerder, verzorgende Klaproos, nachtdienst) 
 
 U wordt gewaarschuwd door een afwijkend signaal op uw Dect-toestel. 
 Accepteer het vooralarm op de brandmeldcentrale middels zoemer uit. 
 Lokaliseer de ruimte met het vooralarm. 
 Kijk wat er aan de hand is. 
 Neem de rookoorzaak weg, indien mogelijk. 
 Ventileer de ruimte door de ramen open te zetten. 
 Reset van de brandmeldcentrale. 
 Noteer het incident in het logboek en stuur een mail naar Patrick. 

 
 

2. Instructie bij brandalarmering tussen 7.00 en 23.00 uur: 
(receptionist, gastvrouw, beheerder, verzorgenden, teamleiders, activiteitenbegeleidster, keuken & Raad 
van Bestuur) 
In de dagsituatie van 8.00 tot 17.00 uur is de brandmeldinstallatie voorzien van een vertragingstijd van 3 minuten. Dit 
betekent dat u bij een brandmelding 3 minuten de tijd heeft om te inventariseren wat er werkelijk aan de hand is. 

 
Brandalarm: 
 U wordt gewaarschuwd door een afwijkend signaal op uw Dect-toestel. 

 Accepteer het alarm binnen 1 minuut op de brandmeldcentrale met ”0” en druk op  
signaalgever uit. 

 De medewerker van Klaproos gaat altijd naar de receptie en kijkt of toestel 119 in gebruik is. Zo 
niet, dan pakt zij toestel 119 en fungeert bij de receptie als eerste aanpreekpunt. Daarnaast 
zorgt zij dan ook voor ontvangst van de brandweer.  
 

Bij aanwezigheid van 1BHV-er, gaat deze BHV-er naar de calamiteit. 
 

Bij aanwezigheid van meerdere BHV-ers, neemt 1 BHV-er de taak als ploegleider BHV op zich 
met toestel 119. De overige BHV-ers gaan naar de calamiteit. 

 Lokaliseer de ruimte met het brandalarm en kijk binnen 3 minuten wat er aan de hand is. 
 Bij brand: druk een handmelder in en poog te blussen. 
 Geef korte en duidelijke info van plaats, grootte en aard van de brand door aan de receptie. 

 Start met evacueren en breng bewoners/aanwezigen buiten het bedreigde compartiment. 
 Gebruik géén liften bij brand (komen standaard naar de begane grond). 
 Mobiliseer de consignatiedienst en de BHV-ers. 
 Eén ploegleider BHV blijft bij de receptie. 

 Pak alvast de liftsleutel en de juiste plattegrond. (de brandweerloper zit buiten in de sleutelkluis 
van de brandweer en pakt de brandweer zelf). 

 Volg instructies op van de ploegleider BHV en breng aan haar/hem verslag uit. 
 Geef de bevelvoerder of officier van dienst (OVD) korte en duidelijke info aan de hand van de 

plattegrond. 
 Inventariseer of alle bewoners terecht zijn. 
 Volg verdere instructies van de brandweer op. 

 Reset de brandmeldcentrale alleen in opdracht van de brandweer, zie pagina 11. 
 Noteer het incident in het logboek en stuur een mail naar Patrick. 
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3. Instructie brandalarmering tussen 23.00 en 7.00 uur & in het weekend: 
(verzorgende Klaproos, avond-, nachtdienst) 
Bij een brandalarm tussen 17.00 en 8.00 uur wordt de brandweer direct gealarmeerd. Dit betekent dat zonder tegenbericht 
de brandweer altijd zal uitrukken. 

 
Brandalarm: 
 U wordt gewaarschuwd door een afwijkend signaal op uw Dect-toestel. 
 Bij aanwezigheid van twee BHV-ers, neemt 1 BHV-er de taak als ploegleider BHV op zich met 

toestel 119 en bewaakt de BOPZ-afdeling. De andere BHV-er gaat naar de calamiteit. 
 Bij aanwezigheid van 1BHV-er, gaat deze BHV-er naar de calamiteit. De andere nachtdienst gaat 

naar de receptie en pakt toestel 119 en bewaakt de BOPZ-afdeling. 
 Lokaliseer de ruimte met het brandalarm en kijk wat er aan de hand is. 
 Bij brand: druk een handmelder in en poog te blussen. 
 Geef korte en duidelijke info van plaats, grootte en aard van de brand door aan de receptie. 
 Start met evacueren en breng bewoners/aanwezigen buiten het bedreigde compartiment.  
 Gebruik géén liften in de omgeving van de brand (gaan standaard naar BG). 
 Mobiliseer de consignatiedienst en de BHV-ers. 
 Eén ploegleider BHV blijft bij de receptie. 

 Pak alvast de liftsleutel en de juiste plattegrond. (de brandweerloper zit buiten in de sleutelkluis 
van de brandweer en pakt de brandweer zelf). 

 Volg instructies op van de ploegleider BHV en breng aan haar/hem verslag uit. 
 Geef de bevelvoerder of officier van dienst (OVD) korte en duidelijke info aan de hand van de 

plattegrond.  
 Inventariseer of alle bewoners terecht zijn. 
 Volg verdere instructies van de brandweer op. 
 Reset de brandmeldcentrale alleen in opdracht van de brandweer, zie pagina 11.  
 Noteer het incident in het logboek en stuur een mail naar Patrick. 

 
 

4. Automatische reset brandmeldcentrale bij vooralarm of storing: 
De instructie voor het resetten van de brandmeldcentrale hangt ook bij de centrale. 
 
 Hef de oorzaak van de voormelding of storingsmelding op. 
 30 seconden na het verhelpen van de oorzaak van de voormelding of storingsmelding, reset de 

centrale zichzelf. 
 Op het scherm staat: Centrale in normaal bedrijf. 
 Noteer de melding in het logboek. 

 Stuur een mail van het incident naar Patrick. 
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5. Handmatige reset brandmeldcentrale bij brand: 

De instructie voor het resetten van de brandmeldcentrale hangt ook bij de centrale. 
 
 Zorg dat de oorzaak van de brandmelding is opgeheven. 

 Druk op de toets reset. 
 Op het scherm staat: Centrale in normaal bedrijf. 
 Noteer het incident in het logboek. 
 Stuur een mail van het incident naar Patrick. 

 
Eventuele brandmelding toelichten aan de brandweer: 
 Bel de gemeenschappelijke meldkamer van de brandweer (GMK): 013-5161870. 
 De meldcode van St. Franciscus is: N1750181. 

 
 

6. Instructie bij brandalarmering voor leden van het crisisteam. 
St. Franciscus heeft tijdens een ramp een crisisteam voor handen, wat (voor zover mogelijk) opereert 
vanuit het kantoor van de Raad van bestuur. Hier vinden de beslissingen plaats die gaan over het te 
voeren beleid tijdens de ramp wat staat beschreven in het zorgcontinuïteitsplan. 
 
De medewerker die een crisis constateert, meldt dit zo snel mogelijk aan de leidinggevende. Deze 
beoordeelt of er inderdaad sprake is van een crisis. Zo ja, dan meldt de leidinggevende dit aan de 
Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur besluit of er daadwerkelijk een crisisteam wordt geformeerd 
en stelt tevens de Raad van Toezicht op de hoogte van de crisis. 
 
Indien er geen leidinggevende aanwezig is (avond, nacht en weekend) wordt aan de 
consignatiedienst de crisis gemeld. Zij neemt op haar beurt contact op met de Raad van Bestuur. De 
BHV-organisatie is dan al opgestart zoals eerder beschreven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

De brandweer wordt het snelst gewaarschuwd door het indrukken van een handbrandmelder. 

Deze bevinden zich in de gangen bij de brandhaspels. Dus bij brand of rookontwikkeling waar 

mogelijk de handbrandmelder als eerste gebruiken. 

Bij het indrukken van een handmelder bij de aanleunwoningen, worden alleen alle slow-whoops 

geactiveerd en is er vooralsnog geen doormelding naar de brandweer, bel bij brand 112.  

Medewerkers van St. Franciscus ontvangen wel een melding op hun Dect. 

 

 

 

 

2 Brandmeldcentrales bevinden zich in de technische ruimte. 
Het bedieningspaneel behorende bij deze 2 centrales hangt bij de receptie. 
Deze is ingesteld op gebruikersniveau 2, gebruik zonder code. (voor medewerkers en BHV-ers) 
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7. Instructie BHV-ers. 

 
Bij een calamiteit begeven alle aanwezige BHV-ers zich naar de receptie. Bij de receptie trekken zij 
allemaal een geel hesje aan met de opdruk BHV en daarna spoeden zij zich naar de calamiteit. Eén 
BHV-er blijft bij de receptie en vangt de brandweer en overige hulpverleners op. 
 
De BHV-er die plaats neemt achter de receptie, trekt het oranje hesje ploegleider BHV aan. Hij of zij 
pakt de BHV-actiemap met taaklijst en inventariseert en verzamelt zoveel mogelijk gegevens m.b.t. 
de calamiteit voor de hulpverleners. 
 
Vergeet niet om eventueel een BHV-hesje na te brengen, mocht een BHV-er al bij de calamiteit zijn 
uitgelopen gezien vanuit zijn werkplek.  
 
Belangrijk hierbij is: 
 Laat een globale verkenning uitvoeren, en geef duidelijke instructies aan de aanwezige BHV-ers. 

Verzamel zoveel mogelijk informatie voor de hulpverleners. 
 Wijs zo nodig een willekeurige medewerker aan die u tijdelijk assisteert. 

 Zoek de juiste plattegrond erbij, achter uit het alarmerings- en ontruimingsplan. 
 Bepaal de locatie op de plattegrond van de calamiteit. 
 Pak alvast de nachtdienstlopers en liftsleutel voor de hulpverleners. 
 Pak de actuele bewonerslijst uit het alarmerings- en ontruimingsplan. 

 
Indien de situatie erom vraagt: 
 Geeft opdracht tot het bellen van meerdere BHV-ers en medewerkers via de telefoonlijst uit het 

alarmerings- en ontruimingsplan. 
 Neem zelf contact op met de regionale meldkamer: 013-5161870, meldcode: 750181. 
 Liften komen bij een brandmelding naar de begane grond en kunnen dus niet worden gebruikt. 

 
Inventariseer: 
 Wat is er aan de hand? 
 Zijn er slachtoffers? 

 Is er evacuatie nodig? Zo ja, wijs personen aan om te evacueren. 
 Maak ter plekke een telefoonlijst, wie bereikbaar is op welk Dect-toestel. 

 Zorg waar nodig, dat BHV-hesje(s) en hulpmiddelen zoals zaklampen worden nagebracht. 
 
BHV-ers zijn speciaal opgeleid voor het uitvoeren van de volgende taken: 
 
 Eerste hulp bij ongevallen. 
 Bestrijden van een beginnende brand. 
 Ontruimen van bewoners en bezoekers bij een calamiteit. Bij een ontruiming van het gebouw of 

van een gedeelte daarvan zorgen de BHV-ers voor de ontruiming van de verdiepingen en voor 
een snel en ordelijk transport via de trappen. 

 Communicatie: Informatie verzamelen en doorgeven aan de ploegleider BHV.  
 

Als een ontruiming van het gebouw door de professionele hulpverleners wordt overgenomen, 
richten de BHV-ers zich naar de aanwijzingen/instructies van de professionele hulpverleners. U meldt 
zich hiervoor bij de receptie, waar de ploegleider BHV en de bevelvoerder of officier van dienst (OVD) 
zich bevinden. 
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8. Wat te doen bij een ontruiming. 
Mocht er zich een situatie voordoen waarbij (gedeeltelijke) ontruiming noodzakelijk is, dan moet je 
hier zo snel als mogelijk mee beginnen. Dit omdat de meeste bewoners rolstoel of rollator afhankelijk 
zijn. 
 
Bedoelde situaties kunnen zijn: 

 Brand; 
 Ontploffingsgevaar; 
 Instortingsgevaar; 
 Bommelding; 
 Wateroverlast. 

 
Ontruimen of evacueren? Het verschil is dat een ontruiming vaak ongepland en direct is, terwijl voor 
een evacuatie de voorbereidingstijd langer is. 
 
Het ontruimen geschiedt in 3 fasen: 

 Fase 1:  
Horizontaal ontruimen, voorbij minimaal 1 brandwerende scheiding. Ontruimen gebeurt op 
eigen initiatief en met eigen inschatting. 

 
Op een nader te bepalen verzamelpunt wordt door één van de teamleiders appèl gehouden. De 
actuele registratielijsten ligt bij de receptie. Vermissing van personen wordt doorgegeven aan de 
bevelvoerder of officier van dienst (OVD) van de brandweer door de ploegleider BHV. 

 
 Fase 2:  
Gedeeltelijk verticaal ontruimen, hiermee wordt bedoeld de appartementen boven en onder de 
brand. Ontruiming geschiedt in overleg met de brandweer. Indien mogelijk worden de bewoners 
naar de Vertoeverij gebracht.  

 
 Fase 3:  
Geheel ontruimen. Ontruiming geschiedt in overleg met de brandweer.  Coördinatie betreffende 
evacuatie geschiedt door Raad van Bestuur teamleiders voor het elders onder brengen van 
bewoners. 

 
Er is een afspraak met de ouderensoos ’t Trefpunt, Kerkstraat 81 te Gilze, voor eerste opvang van 
onze bewoners bij evacuatie. De sleutel van de toegangsdeur hangt bij de receptie in de 
sleutelkluis op nummer 81. 

 
Voor een goede en snelle ontruiming is het noodzaak dat u als volgt handelt: 

 Blijf rustig en handel beheerst. 
 Maak nadrukkelijk aan anderen kenbaar dat de verdieping dient te worden ontruimd. 
 Houd bij het ontruimen de doorgangen vrij voor de brandweer. 
 Laat indien mogelijk bewoners nooit midden in een gangpad staan. 
 Neem eventueel bij bewoners aanwezige bezoekers mee. 
 Gebruik nooit de liften, tenzij de hulpverleners andere aanwijzingen geven. 
 Controleer of uw verdieping is ontruimd. Met speciale aandacht aan toiletten, kasten, 

opbergruimten etc. 
 Sluit ramen en zorg dat deuren dicht zijn. 

 
Bij evaluatie in maart 2016 en april 2017 zijn enkele wijzigingen doorgesproken en opgenomen in dit 
document. De voorliggende regeling is per 8 mei 2017 van kracht. 


