
 

 
Brandinstructie 

 

 
Inleiding 
Het bewaken van de veiligheid binnen Zorgcentra Meerlanden is uiteraard van groot belang. Medewerkers 
worden getraind in het handelen in geval van brand. Voor nieuwe medewerkers die nog geen 
BedrijfsHulpVerlener (BHV) training hebben gehad volgen hier instructies. 
 
De locaties van Zorgcentra Meerlanden zijn goed toegerust op het voorkomen van brand. In de 
appartementen zijn automatische rookmelders geplaatst en in de gangen hangen zowel rook- als 
handbrandmelders. 
U kunt ook zelf een brand melden door het indrukken van het ruitje van één van de brandmelders in de 
gangen. Deze meldingen gaan rechtstreeks naar de brandweer.  
 
Ook hangen in alle gangen brandslangen en blusapparaten, instructies hoe te handelen bij een brand en 
tekeningen van vluchtroutes.  
 
Zorgcentra Meerlanden beschikt ook over een actueel calamiteitenplan, waarin alle informatie na te slaan 
is.  
 
Preventie van brand 
U kunt zelf een aantal maatregelen nemen om te voorkomen dat brand uitbreekt: 

 Wees voorzichtig met vuur/ kaarsen/waxinelichtjes; 

 Leeg nooit een asbak in de prullenbak; 

 Meld brandonveilige situaties; 
 
In geval van brand 
Zorgcentra Meerlanden hoopt dat u nooit te maken krijgt met brand. Toch is het belangrijk om te weten 
wat u wel en niet mag en moet doen bij brand.  
 
De verantwoordelijke BHV-er leidt en delegeert de medewerkers en vrijwilligers, zodat zij precies weten 
wat er moet gebeuren.  
 
Voor u als medewerker zijn de volgende zaken hierbij van belang: 
 

 Blijf vooral kalm. Hierdoor voorkomt u paniek.  

 Meld brand door: 
o het glaasje in te slaan van de dichtstbijzijnde handbrandmelder 
o een medewerker te roepen 

 Als de brand in een appartement ontstaat, probeer uitbreiding te voorkomen door ramen dicht te 
doen en de deur achter u te sluiten 

 Indien mogelijk, bij een beginnende brand, kunt u zelf blussen.  

 Probeer aandacht te trekken van de direct naastgelegen appartementbewoners (bijvoorbeeld door 
op de deur te slaan) 

 Sluit de deur van betreffend appartement af waar rook is en verplaats de aanwezigen tot achter de 
brandwerende scheiding (dit zijn de doordraaiende deuren). 

 Maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nood) uitgang 

 Ga naar de verzamelplaats op advies van de BHV 



 
 Verlaat nooit zonder toestemming de verzamelplaats 

 Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond 
 
Belangrijk is verder dat: 
  

 Bij brand de liften naar beneden gehaald worden. Niemand mag de liften dan nog gebruiken. Zodra 
de brandweer is aangekomen, geeft deze aan of het veilig is om de liften alsnog te gebruiken  

 U luistert naar de instructies van de BHV of het door hem geïnstrueerde personeel 

 De brandweer in ongeveer 6 minuten aanwezig is  

 Op het einde van de gangen zich een trappenhuis bevindt als vluchtroute  
 
Rondleiding 
Er kan contact opgenomen worden met de huismeester van de locatie voor een rondleiding door het 
gebouw.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


