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Bij Meander Medisch Centrum kijken ze niet alleen goed 
naar de risico’s op het ontstaan van brand. De veiligheid 
van medewerkers, bezoekers en patiënten bij brand is net 
zo’n belangrijk onderdeel van het brandveiligheidsbeleid. 
“De zorg voor onze patiënten houdt niet op zodra er 
iemand ‘Brand!’ roept”, aldus Harry Lip, adviseur 
veiligheid en hoofd BHV.

Harry Lip is al dertig jaar werkzaam bij Meander MC op de 
hoofdlocatie in Amersfoort. In die jaren zijn de risico’s op 
brand alleen maar toegenomen, door gedrag van patiënten 
en een toename aan complexe apparaten en elektronica. 
“We hebben hier een apparaat van 80 duizend euro 
gehad die aan alle CE-normeringen voldeed, maar waar 
opeens de vlammen uitsloegen. En tegenwoordig nemen 
ook patiënten hun gsm mee. Een defecte oplader of een 
telefoon onder het kussen kan zomaar hitte of kortsluiting 
veroorzaken. Het is aan ons om risico’s zo klein mogelijk te 
maken, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Dan kun 
je maar beter voorbereid zijn.”

Operatietafel in brand
Soms is er een incident nodig om risico’s op het spoor 
te komen. Zo was een fataal incident op de OK van 
het Twenteborch ziekenhuis in 2006 aanleiding voor 
Meander om maatregelen te nemen. Harry was in de 
veronderstelling dat de OK een veilige ruimte was, dat 
daar eigenlijk geen brand kon onstaan. “Maar als je je 
erin verdiept blijkt een OK net zo gevaarlijk te zijn als 
een autogarage. Er wordt gewerkt met zuivere zuurstof, 
brandbare vloeistoffen en ze snijden bij diathermie met 
een elektrode. Eén vonkje daarvan en je hebt brand rond of 
zelfs ín de patiënt. In het buitenland waren gevallen bekend 
dat na 15 seconden de hele operatietafel in brand stond. 
Dan ben je als BHV-organisatie altijd te laat.”

Meander besloot alle OK-medewerkers te trainen 
met een BHV-training op maat, zodat er altijd BHV’ers 
aan de operatietafel staan. Ook ontwikkelden ze een 
eigen procedure specifiek voor de OK. Zo heeft elke 
medewerker bij brand een specifieke taak dicht bij zijn 
normale taak: de anesthesiemedewerker haalt de zuurstof 
eraf, de instrumenterende het brandbare afdekmateriaal, 
enzovoorts. De procedure is getoetst bij het NIBHV 
en is inmiddels doorontwikkeld tot lesstof voor andere 
ziekenhuizen. 

Ook blusmateriaal voor de OK is door Meander 
zelf ontwikkeld. Harry Lip: “We gaan niet met een 
schuimblusser spuiten op een patiënt die open ligt.  
En de standaard branddeken geeft ontzettend veel 
glasdeeltjes af. Dus ik ben met fabrikanten gaan praten  
en we hebben samen een partikelvrije branddeken voor  
de OK ontwikkeld.”

Harry Lip, adviseur veiligheid 
en hoofd BHV

“Regelgeving is één ding, een brandveilig ziekenhuis 
  is echt iets anders”

http://www.dezorgbrandveilig.nl


Stripecoils
Tijdens de nieuwbouw in 2013 moest opnieuw naar 
integrale brandveiligheid gekeken worden. Zo werden 
zespersoonskamers omgezet naar zes eenpersoonskamers 
met een gang ertussen. Harry: “In principe plaatsen we 
extra wandjes, dat is brandveiliger. Maar het Bouwbesluit 
schrijft voor dat elke kamer een compartiment is en dus 
een zelfsluitende, brandwerende deur moet hebben. Los 
van de kosten daarvan wilden wij uit praktisch oogpunt 
liever schuifdeuren.” Gelukkig geeft het Bouwbesluit ruimte 
om op basis van gelijkwaardigheid af te wijken. Samen 
met de brandweer, de architect en een adviesbureau is 
ervoor gekozen om van elke gang een subcompartiment 
te maken en zogenaamde ‘stripecoils’ op te hangen, een 
soort flappengordijnen in het plafond verwerkt die bij 
rookontwikkeling naar beneden komen. “De architect was 
blij want het was een fraaie oplossing. De brandweer was 
blij want het houdt alle rook tegen. En wij waren blij want 
je kan er makkelijk een bed of rolstoel doorheen duwen.”

Afwisselende trainingscyclus
Voor de bouw heeft Meander in een nagebouwde afdeling 
getest of zes eenpersoonskamers even snel te ontruimen 
zijn als een zespersoonskamer. Het duurde nauwelijks 
langer en het had andere voordelen waardoor het een 
verantwoorde keuze was. De nieuwbouw met nieuwe 
maatregelen vroeg wel om andere trainingen voor de 
verpleegkundigen. “Het gebouw is zo brandveilig mogelijk, 
maar als er toch brand ontstaat moeten verpleegkundigen 
wel weten wat er van ze verwacht wordt.” Iedereen 
periodiek een uitgebreide BHV-training laten volgen was 
te kostbaar en ook niet nodig. Maar jaarlijks aandacht 
voor brandveiligheid is wel belangrijk. Dat is bij Meander 

aangepakt met een afwisselende trainingscyclus. Harry: “Je 
hoeft echt niet van elke verpleegkundige een brandweerman 
te maken. Maar alle medewerkers die hier binnenkomen 
moeten wel een basistraining volgen. En daarna komen ze 
dus in een trainingscyclus. Het ene jaar bijvoorbeeld blus-/ 
ontruimingstraining. Het volgende jaar table-top-training. Het 
jaar daarop een informatiebijeenkomst over brandveiligheid. 
Daarna een e-learningprogramma. En dan begint de cyclus 
weer opnieuw.” 

Trainen met zorgspecifieke kennis
Afhankelijk van de afdeling worden de cycli en inhoud 
van trainingen aangepast. Hoogrisico-afdelingen als de 
IC en OK krijgen intensievere training. Een kok leert hoe 
te handelen bij een vetbrand. Een verpleegkundige leert 
hoe ze met een brand op een bed moet omgaan. Iemand 
van kantoor leert hoe hij een prullenbak moet blussen. 
Alle trainingen worden gegeven door mensen uit de zorg. 
“Dat is echt belangrijk, omdat je dan begrijpt wat er in de 
zorg gebeurt. Als je een patiënt moet evacueren met een 
infuuspomp en een thoraxdrain of sondevoeding, dan heb 
je zorgspecifieke kennis nodig om goed te trainen.”

Een risicogestuurde, integrale aanpak van brandveiligheid is 
nodig in de zorg, daar is Harry van overtuigd. “Regelgeving 
is één ding, een brandveilig ziekenhuis is echt iets anders. 
Ik zou elke zorginstelling adviseren te kijken naar de risico’s 
en te handelen op de grootste risico’s in jouw locaties. 
Brand kan ook bij jou gebeuren, zorg dat je mensen zijn 
voorbereid. Een BHV-organisatie kan het niet alleen, elke 
medewerker moet weten wat hij moet doen bij brand. 
Iedereen moet zorgen voor zijn eigen veiligheid, maar zeker 
ook voor de veiligheid van de persoon waar we de zorg 
voor hebben. De zorg voor onze patiënten houdt niet op 
zodra er iemand ‘Brand!’ roept.”

Organisatie: Meander Medisch Centrum
Branche: Ziekenhuis (topklinisch)
Aantal locaties: 7 locaties, hoofdlocatie Amersfoort
Aantal behandelplaatsen: 540, waarvan 400 bedden
Aantal medewerkers: 2.800

Meer informatie?
Harry Lip | adviseur Veiligheid, hoofd BHV |
ah.lip@meandermc.nl 
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