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(Brand)veiligheidsinstructies  
voor de vrijwilligers 

van QuaRijn 
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Inleiding 
 
Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht de 
bedrijfshulpverlening (BHV) voor zijn bedrijf te organiseren. 
Voor iedere locatie van QuaRijn is een Ontruimingsplan opgesteld waarin alle 
gegevens zijn vastgelegd, die noodzakelijk zijn voor een goede calamiteitenbestrijding 
en het beperken van gevolg- en vervolgschade.   
Onder calamiteiten worden in dit verband verstaan: 

• Ongeval of letsel 
• Brand 
• Bommelding 
• Wateroverlast 
• Als de sirene gaat 

 
In deze folder wordt in het kort uitgelegd wat bedrijfshulpverlening inhoudt, wie daarin 
een taak vervullen en wat u als vrijwilliger hierover moet weten.  
Aangezien brand de calamiteit is met de grootste risico’s wordt aan brandveiligheid 
extra aandacht besteed.  
 
Voor u als vrijwilliger zijn in de bedrijfshulpverleningsorganisatie geen specifieke taken 
weggelegd. Maar dit neemt niet weg dat u toch een bijdrage kunt leveren aan de 
brandveiligheid in huis en een goed verlopende actie tijdens een calamiteit. Wat er in 
dergelijke situaties van u verwacht wordt staat in de folder beschreven.  
 
 
Brandveiligheidsinstructie 
 
Brandpreventie is natuurlijk het allerbelangrijkste bij het voorkomen van brand en alle 
gevolgen van dien. Mocht er echter toch een brand zijn ontstaan dan is het 
noodzakelijk dat u weet wat u moet doen en op de hoogte bent van de maatregelen 
die in de organisatie genomen zijn. Daarbij zijn onderstaande instructies van het 
grootste belang: 

• Rook alleen buiten het gebouw en wees alert op cliënten die in hun kamer 
(mogen) roken. 

• Brand geen kaarsen. 
• Stel u op de hoogte van de vluchtwegen en bestudeer de 

ontruimingsplattegronden in de gangen  
• Houd vluchtwegen (gangen, trappen, nooduitgangen)  vrij van obstakels en 

voorkom dat automatische branddeuren geblokkeerd worden of vastgezet 
worden anders dan met de kleefmagneten. 

• Zet alle rolstoelen, tilliften, karren e.d. aan één zijde van de gang. 
• Waarschuw direct een medewerker wanneer u een verdachte situatie 

tegenkomt, zoals rookontwikkeling of een brandlucht 
• Zorg ervoor dat u deze instructies kent. 
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Bedrijfshulpverlening (BHV) 
 
De bedrijfshulpverlening heeft de volgende taken: 

• Het voorkomen en beperken van ongevallen  
• Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen 
• Het beperken en bestrijden van brand 
• Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers, bewoners 

en andere personen in het gebouw(deel) 
• Het alarmeren van en samenwerken met de gemeentebrandweer en andere 

hulporganisaties 
• Het levensreddend optreden bij acuut optredende situaties als een hartinfarct, 

bewusteloosheid e.d. 
 
Op het moment van een calamiteit wordt de BHV-organisatie in de locaties van 
QuaRijn is als volgt opgebouwd: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
De BHV-ers worden door middel van een alarm opgeroepen en trekken als herkenning 
een BHV-hesje aan. Iedere medewerker van QuaRijn kan door de Ploegleider als 
ontruimer aangewezen worden. 
 
Als vrijwilliger volgt u de instructies op die u van de BHV-er of een ontruimer 
opgedragen krijgt. 
 
 
Wanneer u getuige bent van een ongeval, verstikking of een cliënt die onwel 
wordt,  waarschuwt u zo snel mogelijk een medewerker van QuaRijn of u belt het 
alarmnummer 1-1-2. Blijf bij het slachtoffer  en tracht hem gerust te stellen. 
Indien u met EHBO bekend bent kunt u ook levensreddende handelingen 
uitvoeren. 
 
 
Op de achterzijde van deze folder staat wat u moet doen als u zelf een brand ontdekt 
of getuige bent van een ongeval.  

Specialisten: 

Brandweer 
Ambulance 
Overheidsinstanties 
Etc.  

 

 

 

Receptie 

Alarmering 
Communicatie 

Ploegleider = 

BHV-er die als eerste bij 
de brandmeldcentrale is 

 

BHV-ers Ontruimers =  

Iedere medewerker 
van QuaRijn  
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Wat te doen bij …………… 
 
 

Brand 
 

      Blijf kalm!! 
 

     Druk een handbrandmelder in 
 
     Gebruik geen lift 
 
 
     Verlaat met huisgenoten de ruimte en 
      sluit ramen en deuren 

 
      Volg de instructies van de BHV op 
 

 
- Verlaat het pand via de kortste route 
- Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond 
- Begeef u naar de verzamelplaats die de BHV-er aangeeft 
- Verlaat de verzamelplaats niet zonder toestemming van de BHV-er  

 
 
 
 

Ongeval 
 
      
      Bel het alarmnummer  
 
     Geef informatie over: 
      - Locatie   
      - Toestand van het slachtoffer 

                   - Je naam 
                   - BHV of ambulance gewenst 
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