Nooduitgangen & -voorzieningen
Een aantal voorzieningen, van belang bij ontruiming en hulpverlening:
Vluchtroutes.
Om ervoor te zorgen dat niet iedereen kriskras door elkaar rent bij ontruiming zijn vluchtroutes
vastgesteld. De bedrijfshulpverlener kent de vluchtroutes en zorgt ervoor dat personen die route
nemen om het gebouw te verlaten.
• Er zijn voldoende nooduitgangen t.o.v. het aantal te evacueren personen
• De plaats van de uitgangen is gekozen in functie van de plaatselijke risico’s en de bezetting
van de mensen in de lokalen
• Ze worden voortdurend vrijgehouden
Vluchtdeuren.
De deuren in een vluchtroute heten vluchtdeuren. Ze draaien mee met de vluchtrichting en mogen
nooit geblokkeerd zijn.
• Ze openen naar buiten toe
• Ze zijn van binnenuit gemakkelijk te openen, moeiteloos, zonder sleutel en zonder specifieke
gebruiksaanwijzing (panieksluiting)
• Ze worden voortdurend vrijgehouden
Panieksluitingen.
Panieksluitingen komen voor in vluchtdeuren en in deuren naar buiten. Ze kunnen zonder sleutel
geopend worden door de horizontale stang naar beneden te duwen.
Tocht-, klap-, rook- en branddeuren.
Deze deuren voorkomen dat bij brand rook verspreid wordt. Het is belangrijk dat deze deuren steeds
gesloten worden.

Noodverlichting.
De noodverlichting moet
• Niet enkel de nooduitgangen aanduiden
• Maar eveneens de evacuatie van personen of een ontruiming ver-gemakkelijken door
gangen, trappen te verlichten en de te volgen richting aan te wijzigen
• Noodverlichting staat aan van zodra men de gewone verlichting uitzet, of kan gelijktijdig
functioneren met de gewone verlichting
• Noodverlichting garandeert een verlichting van minimum 5 lux ter hoogte van de
doorgangswegen
• Noodverlichting verlicht de pictogrammen die uitgangen aanduiden
Luchtbehandeling.
Rookverspreiding kan het beste worden tegengegaan als de afzuig- en toevoerventilatie wordt
uitgeschakeld bij brand.
Liften.
Tijdens brand mogen liften in een gebouw niet worden gebruikt, met uitzondering van de
brandweerlift. De brandweer kan door gebruik van de brandweerlift snel materiaal vervoeren of
slachtoffers redden en afvoeren.

