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1 INLEIDING  
Ondanks alle inspanningen om te voorkomen dat ongevallen gebeuren, is het niet volledig uit te sluiten dat 
er dingen mis gaan. In die situaties zijn er noodvoorzieningen, bedoeld om de gevolgen zo veel mogelijk te 
beperken. Dit voorschrift beschrijft een aantal zaken omtrent het in stand houden van deze voorzieningen. 

2 VOORSCHRIFTEN 

2.1 Vluchtwegen en nooduitgangen 
Vluchtwegen zijn aangeduid met de aanduidingen die voldoen aan wettelijke vereisten voor wat betreft 
inhoud en verlichtingssterkte. Hiertoe worden de wettelijk voorgeschreven pictogrammen met vluchtroute 
aanduidingen gebruikt. In bestaande situaties worden aanduidingen met tekst (“UIT” of  “NOODUITGANG”) 
geaccepteerd.  
 
Het defect zijn van dergelijke aanduidingen (bv. defecte vluchtwegverlichting) dient onverwijld gemeld te 
worden aan de beheerder van het betreffende bedrijfsonderdeel. 
 
Vluchtwegen en nooduitgangen mogen nooit geblokkeerd worden. 

2.2 Nooddouches, oogbaden en oogspoelflessen 
Plaatsen waar nooddouches, oogbaden en oogspoelflessen zijn gemarkeerd door een geel vlak met groene 
rand. Zonodig zijn additionele markeringen aangegeven om de weg er naar toe te markeren. 
 
Toegangswegen naar nooddouches, oogbaden en oogspoelflessen mogen nooit geblokkeerd worden.  
 
Elke afdeling hanteert een systeem voor periodieke controle van nooddouches, oogbaden en oogspoel-
flessen. Oogspoelflessen worden regelmatig ververst. Het afdelingshoofd ziet er op toe dat dit systeem 
operationeel is en blijft. 
 
Defecten aan nooddouches of oogbaden of het ontbreken van oogspoelflessen wordt onmiddellijk gemeld 
aan het afdelingshoofd van het betreffende bedrijfsonderdeel. Het afdelingshoofd neemt initiatief tot het on-
middellijk verzorgen van herstel. Indien herstel niet direct mogelijk is of de voorziening om andere reden niet 
beschikbaar zijn, draagt hij zorg voor alternatieve middelen (bv. tijdelijke nooddouche). 
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2.3 Blusvoorzieningen 
 
Plaatsen waar blusvoorzieningen (brandblussers, brandhaspels) aanwezig zijn, zijn gemarkeerd door een 
geel vlak met een rode rand. 
 
Toegangswegen naar blusvoorzieningen mogen nooit geblokkeerd worden. 
 
Bij constatering van beschadiging, het ontbreken van blusmiddelen of een verbroken zegel van een slang-
haspel dient onmiddellijk gemeld te worden bij de Brandweercommandant/Hoofd BHV. Ook in geval van 
gebruik van een blusvoorziening dient onmiddellijk een melding gedaan te worden. 
 
Afdeling Veiligheid draagt zorg voor periodieke inspectie en een jaarcontrole van blusmiddelen. 
 

2.4 Middelen Eerste hulpverlening 
 
Op verschillende plaatsen in het bedrijf zijn verbandtrommels aanwezig met de meest noodzakelijk geachte 
verbandmiddelen. De inhoud van deze koffers mag alleen gebruikt worden door getrainde Eerste hulpver-
leners (geldig diploma EHBO/ ontruimingsleider). 
 
De afdeling (afdelingshoofd van het bedrijfsonderdeel waar de verbandtrommel zich bevindt) is verant-
woordelijk voor de inhoud van de verbandtrommel. Dit betekent dat periodiek een controle gedaan moet 
worden op het verstrijken van houdbaarheidsdata en verbruikte materialen aangevuld worden. Aanvullingen 
kunnen besteld worden via het hoofd BHV. 
 

2.5 Brandwaternet en brandwaterkranen 
 
Het brandwaternet wordt onder normale omstandigheden ook gebruikt voor procesdoeleinden. Bij calami-
teiten kan de druk in het brandwaternet snel opgevoerd worden tot 10 bar. Gebruikers van het brandwaternet 
dienen hier rekening mee te houden. 
 
Brandwaterkranen mogen gebruikt worden om proceswater te tappen. De brandwaterkraan dient altijd 
geheel geopend te worden. De betreffende klep mag dus niet gebruikt worden voor regeling van de 
flow. Verkeerd gebruik leidt tot inwendige beschadiging van de kraan, lekkages en verzakkingen. 
 
Wanneer het brandwaternet of brandwaterkranen defecten vertonen, dan dient dit onmiddellijk bij de sectie-
leiding S920 (verantwoordelijk voor Utilities) gemeld te worden. 
 
Wanneer beschadigingen leiden tot het niet meer beschikbaar zijn van delen, of indien onderhoud of 
reparatie uitbedrijf name van het brandwaternet of brandwaterkranen leidt, dan dient onmiddellijk en voor 
aanvang van de werkzaamheden de Brandweercommandant/Hoofd BHV op de hoogte gebracht te worden. 
Deze draagt vervolgens zorg voor melding aan de verzekeringsfirma. 
 
 


