
Tiplijst (Brand)veiligheid 

Wat kan de cliëntenraad bijdragen aan een brandveilige woonomgeving? 

De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over de (brand)veiligheid 

binnen de zorginstelling. De raad kan van die mogelijkheid op verschillende manieren 

gebruik maken. 

1. Eigen waarneming 
� Zijn de vluchtroutes vrij van obstakels zoals rolstoelen, rollators, meubels etc?  
� Kunnen de branddeuren dichtvallen bij brandalarm? 
� Zijn de trappenhuizen en gangen goed onderhouden, leeg en schoon?  
� Is er een goede (verlichte) bewegwijzering van de vluchtroute? 
� Is er een plattegrond met vluchtroutes op alle kamers? 
� Zijn er op alle kamers rookmelders? 
� Staat er op een bord in elke gang wie dienstdoende bedrijfshulpverlener BHV-er is? 
� Zijn gangen voorzien van afsluitbare deuren? 
� Kunnen bedden verplaatst worden van kamer naar gang vv. zonder dat deze uit 

elkaar gehaald hoeven te worden? 
� Hangen er instructies naast brandblussers? 
� Hangt veiligheidsinformatie op een voor iedereen leesbare hoogte? 
� Worden veiligheidsinstructies van tijd tot tijd aan iedereen uitgelegd? 
� Is er een centraal nummer dat altijd kan worden gebeld in geval van een calamiteit? 

En werkt dat ook altijd? 
 
2. Vraag aan medewerkers en bewoners: 

� Weet u wat u moet doen als er brand uitbreekt? 
� Weet u wat u moet doen om te voorkomen dat er brand uitbreekt? 
� Weet u wie de dienstdoende bedrijfshulpverlener (BHV-er) is? 
� Wanneer is er voor het laatst een ontruimingsoefening geweest? 

 
Zet uw bevindingen op papier en stuur ze met een (ongevraagd) advies aan de directie. 
Ga met de directie in gesprek over te nemen maatregelen 
 
3. Overleg met management 

� Wat doet u om de brandveiligheid binnen uw instelling te vergroten? 
Suggestie: Nodig een “expeditie-team” uit van “Geen nood bij Brand” 

� Wat doet u om het (brand-)veiligheidsbewustzijn van de medewerkers te vergroten? 
Suggestie: Niveo e-learning 

� Wat doet u om het (brand-)veiligheidsbewustzijn van de cliënten / bewoners te 
vergroten? 
Suggestie: voorlichting door vrijwilligers LOC / LSR 

� Hoe en wanneer is er weer een ontruimingsoefening? 
Suggestie: www.ontruimenmoetjeoefenen.nl  

 
 
Voor meer informatie: 
 
� LOC   030 – 284 3200 of met 
� Het LSR   030 – 293 7664 
 


