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(/index.php?id=77)Opendeurdag in woonzorgcentra bij elk vals brandalarm.
Ondanks opmerkingen van de beroepsvereniging FOS (http://www.fos-seniorenzorg.be/) met
betrekking tot het verplicht automatisch openen van alle nooduitgangen en branddeuren bij brandalarm
of stroomuituitval, blijkt deze verplichting nog steeds opgenomen te zijn in het ontwerp van de nieuwe
wetgeving.

In onze instelling ben ik reeds meermaals geconfronteerd met de potentieel nadelige gevolgen van deze verplichting. Het aantal
valse alarmen is talrijk. Maandelijks maken we mee dat demente bejaarden een noodbreekglaasje indrukken. Enkele keren per jaar
gaan rookdetectoren af zonder aanwijsbare reden. Ik schat dat we toch een vijftiental valse alarmen per jaar hebben door deze
twee feiten. Het is nochtans een nieuwe en degelijke installatie.
Echte alarmen door rook of warmte komen maar eens om de vijf jaar voor. Echte branden heb ik in 15 jaar gelukkig nog niet
gehad.
Heden openen mijn nooddeuren NIET automatisch bij brandalarm en dat is maar goed ook. Als er een alarm is (dat 99 keer van de
100 vals is) dan moeten de aanwezige medewerkers zich richten op het opsporen van de mogelijke brandhaard, het verwittigen
van de hulpdiensten, evacuatie, het opvangen van bewoners en familie, ... Indien de nooddeuren echter automatisch openen dan
zullen een groot aantal medewerkers zich in eerste instantie bezig moeten houden met het toezicht van dementerenden (die
anders het gebouw zullen verlaten). Aldus kunnen ze zich niet bezig houden met de normale procedures bij brand, met alle risico's
van dien, zeker bij nacht!
Ik blijf erbij dat de wetgeving, zoals ze nu voorligt, MEER onveiligheid oplevert en een groter risico op slachtoﬀers met zich brengt
(zowel onder bewoners als onder medewerkers).
Bij een echte brand is het trouwens niet ondenkbeeldig dat een demente bewoner, door het automatisch openen van deuren, net
NAAR de brandhaard toeloopt.
Ik wil U hier nogmaals op wijzen en hoop alsnog op een aanpassing van deze passage in de wetgeving.
Ter info: bij een recente evacuatieoefening bleek dat van onze 80 bewoners er maar 10 zelfstandig naar buiten zouden kunnen!
Bewoners die niet op het gelijkvloers wonen geraken sowieso al niet beneden omdat de lift niet gebruikt mag worden bij brand.
En dan hebben we het nog niet gehad over het gevaar voor criminelen die op deze manier op zeer eenvoudige wijze alle deuren
van een instelling zouden kunnen openen.
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