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Brandveiligheid in en rondom uw eigen woning in het verzorgingshuis. 
 
Binnen het woonzorgcentrum zijn diverse maatregelen getroffen om bij noodsituaties 
goed te kunnen handelen. Noodsituaties kunnen bijvoorbeeld zijn: brand, wateroverlast 
en stormschade. Bij de receptie hangt een brandmeldcentrale waarop brandmeldingen 
vanuit het gehele pand binnenkomen. In uw appartement hangt een rookmelder aan het 
plafon, die bij teveel rookvorming in het appartement zichzelf activeert, waarbij onze BHV-
ers en verzorgenden direct actie ondernemen. 
 

 
 

Woonzorgcentrum St. Franciscus beschikt ook over een dertigtal BHV-ers. BHV-ers zijn 
medewerkers die zijn opgeleid als bedrijfshulpverlener en zij kunnen een beginnende 
brand blussen. Daarnaast kan een BHV-er beginnen met ontruimen bij een brand en waar 
nodig ondersteuning bieden aan de hulpdiensten.  
 
Het gehele pand is opgedeeld in compartimenten, scheidingen die herkenbaar zijn door 
(klap-)deuren met deurdrangers waardoor bij een brand in een bepaalde ruimte, 
naastliggende compartimenten voor een bepaalde periode brandwerend, rookvrij en 
brandveilig zijn. Bij een brandmelding gaan deze deuren automatisch dicht. Uw kamer is 
ook een compartiment, waarbij uw voordeur is voorzien van een vrijloopdranger. 
 
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 belangrijk dat 
bewoners en medewerkers geen blokjes tussen de voordeur plaatsen. Blokjes worden dan 
ook altijd verwijderd, in overleg met de bewoner. 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.  
 
In verband met inbraakpreventie is het sowieso altijd aan te raden de voordeur nooit open 
te laten staan. U kunt uw kamer gemakkelijk binnen met de voordeursleutel en uw woning 
is voorzien van een voordeurbel. Bezoekers kunnen dus altijd bij u aanbellen. Dit is 
belangrijk om inbraak in de woning te voorkomen. 
 

Deze rookmelder bevindt zich in uw 
woonkamer, slaapkamer en bergkast. 
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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 en rollators. Nooduitgangen mogen alleen worden gebruikt bij een noodsituatie 
en niet bij tussentijds familiebezoek of om even buiten een sigaret te roken. Met 
betrekking tot roken voert St. Franciscus een ontmoedigingsbeleid en er mag dus alleen 
worden gerookt op de bewonerskamer en rokersruimte op de 2e etage in het 
verzorgingshuis. 
 
Bij een brandmelding treedt de lift buiten werking. De liftdeur gaat open op de begane 
grond en blijft aldaar om opsluitinggevaar te voorkomen. 
 
Elk gang 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. Wilt u zelf de brandweer bellen, dan kan dat via 
112 of waarschuw de verzorgende door op uw halsbel te drukken. 
 

 
 
 
  

Dit is een handmelder. Druk bij brand op de 
zwarte stip en de brandweer komt direct. 

Weet u, waar bij u in de buurt een handmelder zit?  
Kijk hiervoor eens rond op de gang waar u woont… 
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Verplichte huisregels die de brandveiligheid vergroten: 

 Het is verboden kaarsen te gebruiken in uw appartement;  

 Alleen in de kapel mag u een kaars aansteken, maar alleen die kaarsen die daar 
worden aangeboden. Meegebrachte kaarsen worden verwijderd; 

 Kaarsen in kerststukjes zijn niet toegestaan; 

 Hang geen kleedjes/handdoeken op lampen, televisie, computer of acculaders van 
scootmobiels; 

 Hang geen slingers (of andere versiersels) boven deuren en aan lampen; 

 Het is verboden om blokjes te plaatsen, om de voordeur open te houden. Deze is 
voorzien van een deurdranger die bij brand dicht moet kunnen vallen; 

 Het is verboden te roken in bed of onder een rookmelder; 

 Cliënten die gebruik maken van zuurstof (flessen en/of concentrator) mogen niet 
roken op hun kamer i.v.m. de ontvlambaarheid van zuurstof. 

 Geen asbakken in een prullenbak leegmaken; 

 Geen elektriciteitsnoeren onder de vloerbedekking stoppen; 

 Geen opgerolde verlengsnoeren gebruiken; 

 Televisie niet op standby in de nacht. 

 
Wat kunt u verder nog doen in uw eigen woning ter verbetering van de veiligheid: 

 Zorg dat deuren altijd volledig open kunnen, dus geen meubels tegen de muur 
achter de voordeur plaatsen; 

 Lucifers en aanstekers zijn geen speelgoed voor kleinkinderen; 

 Let op met spuitbussen (drijfgas) bij warmtebronnen; 

 Geef gebreken aan de verzorgende/technische dienst door; 

 Volg bij een calamiteit de aanwijzigingen op van de medewerkers en/of de 
brandweer; 

 Gebruik van een verlengsnoer met schakelaar is aan te bevelen. Hiermee kunt u uw 
televisie, laptop en lampen helemaal uitschakelen (ook voor het slapen gaan). 

 
Mocht u ten aanzien van dit document of de 
brandveiligheid in zijn algemeenheid nog aanvullingen, 
opmerkingen of vragen hebben? Neemt u dan contact op 
met Patrick van Kerkoerle (coördinator hoofd BHV). 
 
Deze regeling is in werking getreden op 1 november 2012. 
Bij evaluatie op 29 februari 2016 zijn er enkele wijzigingen 
aangebracht. De voorliggende regeling is per 29 februari 2016 van 
kracht.  
Bij evaluatie op 19 april 2017 zijn er geen wijzigingen aangebracht.            
De voorliggende regeling is per 8 mei 2017 van kracht. 


