
De Zevenster is gehuisvest in een oud gebouw. Door de organisatie is alles gedaan 
om het risico op brand te minimaliseren. Er is een automatische brandmeldinstal-
latie die een rechtstreekse verbinding heeft met de brandweer. In het hele gebouw 
zijn rook- en brandmelders bevestigd. Als er rookontwikkeling of brand is, gaat het 
alarm af. Een grote groep medewerkers is bedrijfshulpverlener (BHV) en getraind 
om in geval van een calamiteit doeltreffend te kunnen handelen. Ondanks dat er 
veel geïnvesteerd is in de brandbeveiliging, is het risico op brand altijd aanwezig. 

Waar de zorg om mensen gaat

Brandveiligheid



Waar de zorg om mensen gaat

Niet toegestaan
•  Kookplaatjes zonder thermosstaat  

of beveiliging
•  Open vuur zoals kaarsen, waxinelichtjes 

etcetera
•  Onveilige stekkers aan lampen en appara-

tuur, bij voorkeur stekkers met randaarde
• Brandbare vloeistoffen op de kamer

Spelregels
•  Schakel na het kijken de televisie uit met 

de ‘aan/uit’-schakelaar. Het toestel staat 
nog aan als alleen de afstandsbediening is 
gebruikt

•  Schakel na het luisteren de radio uit met 
de ‘aan/uit’-schakelaar. Het toestel staat 
nog aan als alleen de afstandsbediening is 
gebruikt

•  Opladers na opladen van telefoon, tanden-
borstel etcetera uit stopcontact verwijderen

•  Houd (halogeen) verlichting, in verband 
met warmteproductie, uit de buurt van 
brandbaar materiaal en schakel deze uit bij 
uw afwezigheid

•  Leg geen elektriciteitssnoeren onder het 
tapijt

•  Gebruik zo min mogelijk verlengsnoeren
•  Houd lucifers en aanstekers buiten  

het bereik van kinderen

Electrische apparatuur
•   Electrische apparatuur moet voorzien  

zijn van het CE keurmerk
•   Maximaal 2 stekkerblokken voor  

3 insteekopeningen. Zelfgemaakte  
stekkerblokken zijn niet toegestaan

•   Maximaal 3 losse (schemer)lampen, bij 
gebruik van LED verlichting is een groter 
aantal toegestaan

•   Maximaal 1 waterkoker en  
1 koffiezetapparaat

•   Maximaal 1 televisie en 1 audioapparaat
•   Maximaal 1 computer of laptop
•   Electrische dekens zijn niet toegestaan

Roken
De Zevenster streeft ernaar om een rookvrije 
instelling te worden. Roken op de kamer 
kan na overleg en met toestemming van de 
Zevenster. De volgende regels zijn dan van 
toepassing: 
•  Het is niet toegestaan om in bed te roken
•  Roken is alleen toegestaan als de bewoner 

volledig in staat is om dit zelfstandig en vei-
lig te doen. Is dit niet het geval, dan kan het 
alleen onder toezicht van een medewerker

•  Gebruik alleen brandveilige asbakken,  
die automatisch afsluiten        

•  Gooi sigarettenpeuken, as en dergelijke in 
de stalen prullenbak met vlammendover

Het voorkomen van brand is een belangrijk onderdeel en hierin spelen, naast onze medewer-
kers, ook de bewoners een belangrijke rol. Omdat de Zevenster de kans op het ontstaan van 
brand zo minimaal mogelijk wil hebben zijn de volgende regels omtrent de kamerinrichting 
van kracht.


