In de juiste volgorde
handelen
Vergroten van kennis en inzicht in handelen bij een calamiteit met
open vuur
Voor elke medewerker de laatste bladzijde van deze opdracht uitprinten
Hieronder volgt een situatiebeschrijving waarin een calamiteit met een
beginnende brand plaatsvindt. Vervolgens zijn er 14 stappen
geformuleerd die moeten plaatsvinden om adequaat te handelen bij deze
calamiteit. Alleen staan de stappen in de verkeerde volgorde. Alle
medewerkers krijgen 5 tot 10 minuten de tijd om de stappen in de juiste
volgorde te zetten. Daarna wordt gezamenlijk de juiste volgorde
besproken. Na de situatiebeschrijving staat voor de leidinggevende/
spelleider de juiste volgorde met toelichting benoemd. Op de laatste
bladzijde van deze opdracht staan de 14 stappen die aan de
medewerkers kunnen worden overhandigd.
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Situatiebeschrijving
Je bent alleen met een vijftal bewoners in een kleine huiskamer of activiteitenruimte van
ongeveer 5 bij 5 meter. Je hebt de taak om een Kerstgevoel te bieden aan de
bewoners. Er is een lekkere Kerststol gebracht vanuit de keuken. Je hebt de ruimte
gezellig aangekleed in de huiskamer. De verlichting is wat lager gezet. De tafel is
gedekt met papieren placemats en papieren servetten. De bewoners zitten op stoelen
om de tafel (ze kunnen zelf lopen). Ter verhoging van de sfeer zijn in het midden van
de tafel een aantal kaarsjes aangestoken. In het midden staat ook een Kerststukje dat
één van de bewoners heeft gekregen van haar oude buurvrouw.
Iedereen zit lekker te smullen als één bewoner zijn knieën stoot tegen de tafel. Een
kaars valt om en de placemats en de servetten vatten onmiddellijk vlam. Het is direct
een vrij groot vuur. Jij bent niet BHV opgeleid. Wat moet je doen? (en wat moet je
mogelijk niet doen?). Zet de verschillende stappen in de juiste volgorde (let op: hoe te
handelen is altijd afhankelijk van de situatie en omstandigheden). De vraag over de
juiste volgorde is gerelateerd aan deze omschreven situatie
De juiste volgorde is:
1. Overzicht houden / rustig blijven.
2. Zorgen dat de bewoners uit de gevarenzone zijn, in relatie tot deze kamer betekent
dit alle bewoners begeleiden bij het verlaten van de kamer
3. Deur van de betreffende kamer sluiten met als doel voorkomen dat brand zich
uitbreidt.
4. Dichtstbijzijnde brandmelder (laten) indrukken (als er een collega is, deze opdracht
geven dit te doen, zelf bij de bewoners blijven, anders zelf brandmelder indrukken).
5. BHV voert deurprocedure uit en beslist of hij wel of niet kan blussen. Door het
indrukken van de brandmelder worden de aanwezige BHV’ers gealarmeerd. A.d.h.v. de
melding op de telefoon van de BHV’ er of het brandmeldpaneel, kunnen zij achterhalen
waar de brand zich bevindt en naar de betreffende plek toekomen. Indien een BHV’ er
in het team aanwezig is waar deze opdracht wordt besproken, kan deze uitleggen wat
de deurprocedure is. Anders ter info: De BHV’ er is opgeleid op welke wijze hij de plek
des onheil moet benaderen. Door de deur, deurklink te “bevoelen” en rookontwikkeling
te signaleren, neemt hij de beslissing of de deur nog kan worden geopend om het vuur
te blussen. Indien dit als gevaarlijk en kans op uitbreiding brand wordt ingeschat, blijft
de deur dicht.
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6. Vuur uitmaken, brand blussen met behulp van een schuimblusser. Let op: In deze
situatie geldt alleen doen als de BHV er beslist dat dit mogelijk is, anders overlaten aan
de brandweer.
7. Opvangen bewoners die in de huiskamer waren (kan zowel door BHV’ ers als door
niet BHV’ ers plaatsvinden).
8. Leidinggevende informeren / MIM formulier (indien van toepassing MIC) invullen. De
leidinggevende heeft altijd bij incidenten de taak ook opvang en begeleiding te bieden.
Hierbij verwijzen wij naar de procedure opvang van incident ongewenst gedrag en/of
schokkende gebeurtenis (de betreffende verzorgende en aanwezige BHV’ er
informeren de leidinggevende, het incident zal ook binnen de BHV organisatie op de
divisie/locatie worden geëvalueerd door de coördinator BHV).
9. Zorgen voor opvang en ondersteuning aan medewerkers (zie procedure opvang na
calamiteit en of schokkende gebeurtenis en verwijzing trauma opvang).
10. Evalueren.
11. Medewerkers informeren over incident, eventueel hoe te handelen bij een dergelijk
incident bespreken.
12. Bewoners informeren over wat er is gebeurd.
Let op: Nooit open vuur maken op een bewonerskamer waar zuurstof is geplaatst.
De activiteit
13. Elektrische apparaten uitzetten
heeft in deze situatie geen hoge prioriteit, het gaat erom dat de bewoners in veiligheid
worden gebracht.
Het roepen van
14. Roepen Brand, Brand, Brand
suggereert dat er verder niets gebeurt en zal veel onrust veroorzaken onder de
bewoners.
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Zet onderstaande stappen in juiste volgorde

1. Bewoners informeren over wat er is gebeurd
2. Deur van de betreffende kamer sluiten met als doel voorkomen dat brand zich
uitbreidt
3. Vuur uitmaken, brand blussen met behulp van een schuimblusser
4. Medewerkers informeren over incident, eventueel hoe te handelen bij een
dergelijk incident bespreken
5. Elektrische apparaten uitzetten
6. Roepen Brand, Brand, Brand
7. Opvangen bewoners die in de huiskamer waren
8. Dichtstbijzijnde brandmelder (laten) indrukken
9. Zorgen voor opvang en ondersteuning aan medewerkers
10. Overzicht houden / rustig blijven
11. Evalueren
12. BHV’er voert deurprocedure uit en beslist of hij wel of niet kan blussen (indien
een BHV’ er in team aanwezig is, kan deze uitleggen wat de deurprocedure is)
13. Zorgen dat de bewoners uit de gevarenzone zijn, in relatie tot deze kamer
betekent dit alle bewoners begeleiden bij het verlaten van de kamer
14. Leidinggevende informeren / MIM formulier (indien van toepassing MIC) invullen

4 van 4

