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Organisatie van brandveiligheidsoefeningen in 

Ziekenhuis Rijnstate  
 
 

Beleidsvoorstel voor normering van brandveiligheidsoefeningen 

bij Rijnstate 

Voor de brandveiligheidsoefeningen gelden de volgende doelen: 
  
Doel 

Per afdeling periodiek oefenen of de afgesproken procedures voor reacties op 

brandmeldingen en een ontruiming effectief zijn en er adequaat gereageerd en 

gehandeld wordt. 
Deze oefeningen zodanig vaak uitvoeren dat iedere medewerker in de gelegenheid wordt 

gesteld hieraan deel te nemen (inclusief medewerkers die wel op de afdeling werken, 

maar er niet in dienst zijn; zoals artsen en facilitaire medewerkers). 

 

Onderdelen brandveiligheidsoefeningen 

 1.   Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) voor de medewerkers: 
      - veiligheidsfilm en e-learning 
      - instructie en oefenen met kleine blusmiddelen 
      - ontruimingsoefeningen 
2.   Gebouwgericht oefenen (in een aantal gevallen ook per afdeling) van procedures 
 
1.  Opleiden, trainen en oefenen (OTO) voor de medewerkers  
Het OTO voor de medewerkers is in de vorm van veiligheidsfilm of e-learning en wordt 

periodiek actief aangeboden (met interne norm: minimaal elke 4 jaar) aan alle 

medewerkers en artsen door Bedrijfsveiligheid en Continuïteit. Ook bij de introductie voor 

nieuwe medewerkers wordt dit onderdeel aangeboden. Daarbij wordt bijgehouden wie 

aan deze activiteiten heeft deelgenomen. 
  
Voor de afdelingen worden periodiek brandveiligheidsoefeningen georganiseerd. Hierbij 

wordt uitgegaan van jaarlijkse oefeningen voor alle medewerkers (en artsen). Hierbij 

worden ontruimingsoefeningen en oefeningen in de omgang met kleine blusmiddelen 

afgewisseld, hoewel deze oefeningen ook kunnen worden gecombineerd. Per afdeling 

worden nadere afspraken gemaakt over welke brandveiligheidsoefeningen worden 

aangeboden en hoe vaak dit nodig is om alle medewerkers in de gelegenheid te stellen 

om hieraan deel te nemen. 
De brandveiligheidsoefeningen worden actief aangeboden vanuit de Rijnstate organisatie. 

Het afdelingshoofd is verantwoordelijke voor de planning, uitvoering en registratie van 

deelnemers. Na de oefening wordt deze nabesproken met de deelnemers. Er wordt 

bijgehouden wie aan deze oefeningen heeft deelgenomen, er wordt een evaluatierapport 

opgesteld en deze wordt in het werkoverleg met de medewerkers besproken. 
  
Deze oefeningen zijn er niet op gericht alle personeelsleden op te leiden. De garantie dat 

snel en effectief wordt opgetreden bij een beginnende brand is geregeld door een 

effectieve BHV organisatie, hiervoor zijn aparte interne richtlijnen. 
 

2.   Gebouwgerichte oefeningen  
Bij de gebouwgerichte oefeningen worden oproep/ alarmering en ontruimingsoefeningen 

(dit kan ook bij een oefening voor een specifieke afdeling zijn) gecombineerd. Oproep en 

alarmering kan worden geëvalueerd aan de hand van andere oproepoefeningen (niet 

gericht op brand), of door evaluatie van echte alarmen. Van oefeningen (oefenleider)en 

werkelijke alarmoproepen (beveiliging)worden daartoe evaluatierapporten opgesteld en 

besproken. Er wordt een overzicht bijgehouden van werkelijke incidenten 

(brandmeldingen), waarbij is aangegeven of van de melding een evaluatierapport is 

opgesteld. 

 
Versie: vastgestelde beleidsnotitie d.d. 5-11-2012 

 

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Ziekenhuis Rijnstate: 

bedrijfsveiligheid@rijnstate.nl 

 


