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RI naam: 
 

 

RI Brandveiligheid 2017 
 

   

             

 

RI type: 
 

  

Brandveiligheid 
 

   

             

 

Voor werkvorm(en): 
 

 

KDV 
 

   

             

 

Leeftijdsgroepen: 
 

 

0 - 4 
 

   

             

 

Organisatienaam: 
 

 

 
 

   

             

 

Locatienaam: 
 

   

De Speelhoeve 
 

   

             

 

Inventarisatie 
voltooid: 

 

   

03-01-2017 
 

   

             

 

Afgedrukt op: 
 

   

03-01-2017 
 

   

             

RI omschrijving: 
 

 

 

 

   

         

             

  

Module: Blusmiddelen  

Module: Blussen  

Module: Bouwmaterialen  

Module: Brand melden  

Module: Brandcompartimenten  

Module: Inrichting  

Module: Installaties  

Module: Instructie medewerkers  

Module: Ontruimen  

Module: Ontstekingsbronnen  

Module: Risico & Verzekering  
 

             

   

Module: Blusmiddelen 
 

 

  

 

Scenario 1 Brandblusmiddelen zijn, ook voor bijvoorbeeld bezoekers, duidelijk te herkennen en direct 
bruikbaar 

Maatregelen:   

Vraag uw medewerkers eens waar de brandblussers en blusdekens hangen. U zult 
versteld staan van het aantal mensen dat geen antwoord heeft 

Is genomen 

Zorg dat de brandblusmiddelen altijd per direct bruikbaar zijn. En zorg dat ze goed 
zichtbaar en bereikbaar zijn, ook voor bezoekers 

Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Plattegrond 
  

 

Scenario 2 De blusmiddelen worden jaarlijks door een deskundige gecontroleerd 

Maatregelen:   

Laat uw blusmiddelen periodiek controleren door een erkend onderhoudsdeskundige. 
Slanghaspels kunnen ook door u zelf op hun werking getest worden, toch is af en toe een 
deskundig oog noodzakelijk 

Is genomen 
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Scenario 3 Er zijn voldoende blusmiddelen (blusdekens, brandslanghaspels en/of draagbare 
blustoestellen) aanwezig om een beginnende brand effectief te kunnen bestrijden 

Maatregelen:   

Brandslanghaspels hebben een grotere bluskracht dan draagbare blussers. Probeer eens 
of u op alle plaatsen kunt komen met de straalpijp van een slanghaspel. Als dat kan, dan 
beschikt u over voldoende haspels 

Is genomen 

Om een beginnende brand effectief te kunnen bestrijden moeten er voldoende 
blusmiddelen (blusdekens, brandslanghaspels en/of draagbare blustoestellen) aanwezig 
zijn 

Is genomen 

In principe moeten alle plaatsen in het gebouw met een slanghaspel te bereiken zijn Is genomen 
   

  

 

Module: Blussen 
 

 

  

 

Scenario 1 Alle medewerkers weten hoe moet worden gehandeld wanneer (kleding van) personen brand 
vat 

Maatregelen:   

Leer uw medewerkers hoe ze moeten handelen wanneer (kleding van) personen brand 
vat. Gebruik de brandwondenwijzer 

Is genomen 

Organiseer een (gratis) informatieavond voor uw personeel onder leiding van de 
Brandwondenstichting 

Is genomen 
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Module: Bouwmaterialen 
 

 

  

 

Scenario 1 De materialen waarmee uw wanden en plafonds zijn afgewerkt zijn moeilijk brandbaar 

Maatregelen:   

Zorg dat de afwerking van wanden en plafonds moeilijk brandbaar is. Dat wil zeggen dat 
het materiaal niet gemakkelijk aan te steken is en dat het eenmaal ontstoken, niet snel 
verder brandt 

Is genomen 

Vermijd voorzetwanden van schrootjes en andere dergelijke dunne materialen; ze zijn 
vrijwel zonder uitzondering zeer brandbaar 

Is genomen 

  

 

Scenario 2 In uw gebouw bevinden zich alleen brandveilige bouwmaterialen 

Maatregelen:   

Zorg dat in het gebouw geen brandgevaarlijke bouwmaterialen als zachtboard en 
polystyreen (piepschuim) plafonds en (voorzet) schrootjeswanden aanwezig zijn 

Is genomen 

   

  

 

Module: Brand melden 
 

 

  

 

Scenario 1 Iemand is aangewezen om de brandweer op te vangen op een daarvoor aangewezen plaats 

Maatregelen:   

Geef iemand de taak om de brandweer op te vangen en van de juiste informatie te 
voorzien 

Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Ontruimingsplan 
  

 

Scenario 2 U bent verzekerd van een snelle brandmelding aan de brandweer 

Maatregelen:   

Een snelle melding en daarmee snel optreden van de brandweer is de zekerste manier om 
een brand beheersbaar te houden en de veiligheid van het publiek zo goed mogelijk te 
garanderen 

Is genomen 

Indien brand in uw gebouw niet snel ontdekt kan worden, zorg dan voor een automatische 
brandmeldinginstallatie 

Is genomen 
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Module: Brandcompartimenten 
 

 

  

 

Scenario 1 Alle brand- en rookwerende deuren zijn vrij van deurhaken, deurstoppers of iets anders 
waarmee de deur toch wordt opengehouden 

Maatregelen:   

Zorg dat brand- en rookwerende deuren altijd dicht zijn en voorzien zijn van een 
goedwerkende dranger 

Is genomen 

Een veilig alternatief om een brandveilige deur toch open te houden is de rookmelder-
deurmagneet combinatie 

Is genomen 

Het risico wordt aanvaard: In verband met kostentechnische overwegingen is niet een rookmelder-
deurmagneet geplaatst. Er is geen open vuur in het gebouw (er wordt niet 
gekookt) en er wordt niet gerookt in het gebouw. Het risico is nihil. 

  

 

Scenario 2 Alle brand- en rookwerende scheidingen zijn in goede staat (onbeschadigd) 

Maatregelen:   

Controleer of brand- en rookwerende scheidingen in goede staat zijn Is genomen 
  

 

Scenario 3 De brandwerende scheidingen bij de brand- en rookwerende deuren lopen ook door boven de 
verlaagde plafonds 

Maatregelen:   

Niet van toepassing: Er zijn geen brandwerende scheidingen. 
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Module: Inrichting 
 

 

  

 

Scenario 1 Als er plafondbekleding van textiel aanwezig is, is deze op de juiste manier opgehangen. 

Maatregelen:   

Niet van toepassing: Plafond is vrij van textiel. 
  

 

Scenario 2 De aanwezige stoffering en versiering zijn moeilijk brandbaar en druppelen niet bij brand. 

Maatregelen:   

Niet van toepassing: Geen verdere stoffering of versiering aanwezig in het pand. 
  

 

Scenario 3 De gordijnen voor deuren in vluchtroutes zijn zodanig aangebracht dat deze met de deuren 
meedraaien en het openen van de deuren niet belemmeren of verhinderen. 

Maatregelen:   

Zorg dat de gordijnen voor deuren in vluchtwegen zodanig zijn aangebracht dat zij 
meedraaien en het openen van de deuren niet belemmeren. 

Is genomen 

  

 

Scenario 4 De vloer- en trapbedekkingen zijn zodanig gelegd dat valpartijen als gevolg van verschuiven, 
omkrullen of oprollen voorkomen worden. 

Maatregelen:   

Vloer- en trapbedekking moet zodanig zijn gelegd dat valpartijen als gevolg van 
verschuiven, omkrullen of oprollen voorkomen worden. 

Is genomen 

  

 

Scenario 5 De vluchtroute is vrij van opslag en obstakels. 

Maatregelen:   

Zorg dat de ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, galerijen, 
trappen, hellingbanen en vluchtwegen (ook buiten) vrij zijn van opslag en obstakels. 

Is genomen 

Probeer vluchtwegen zoveel mogelijk bij het normale verkeer te betrekken, ze blijven dan 
automatisch vrij van obstakels. 

Is genomen 

Controleer regelmatig of er ook een rolstoel of een verrijdbaar bedje door naar buiten kan. Is genomen 
  

 

Scenario 6 Alle deuren in de vluchtroute draaien met de vluchtrichting mee. 

Maatregelen:   

Zorg ervoor dat alle deuren in de vluchtroute met de vluchtrichting meedraaien. Is genomen 
  

 

Scenario 7 Alle nooddeuren zijn voorzien van de aanduiding 'Nooddeur vrijhouden' of 'Nooduitgang'. 

Maatregelen:   

Voorzie alle nooddeuren van de aanduiding 'Nooddeur vrijhouden' of 'Nooduitgang'. Is genomen 
  

 

Scenario 8 Het brandgevaar van oud / los papier (bij kopieermachines, opslag overtollige emballage) is 
voldoende ingeperkt. 

Maatregelen:   

Zorg voor een ordentelijke, zo compact mogelijke opslag en beperk de opslag door een 
frequente afvoer van deze zeer brandbare materialen. 

Is genomen 

Gebruik zoveel mogelijk onbrandbare containers. Is genomen 

Wijs een personeelslid aan dat zorg moet dragen voor de orde en netheid in de 
betreffende ruimten en voor de afvoer van het papier / de emballage. 

Is genomen 
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Scenario 9 Kabels en snoeren zijn in geval deze over de vloer lopen goed vastgeplakt om struikelen of 
vallen te voorkomen. 

Maatregelen:   

Niet van toepassing: Er liggen geen kabels of snoeren los in het kinderdagverblijf 
  

 

Scenario 10 Voor het opblazen van ballonnen worden onbrandbare gassen gebruikt. 

Maatregelen:   

Zorg ervoor dat ballonnen altijd gevuld zijn met onbrandbaar gas. Is genomen 
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Module: Installaties 
 

 

  

 

Scenario 1 Alle deuren die door magneten open gehouden worden, sluiten bij brand. 

Maatregelen:   

Niet van toepassing: Geen magnetische deuren in het KDV 
  

 

Scenario 2 Alle medewerkers zijn op de hoogte in welke ruimte de elektrische- en de gasinstallatie zich 
bevinden. 

Maatregelen:   

Het is bij brand soms belangrijk dat de brandweer snel de elektriciteit of het gas kan 
afsluiten. Zorg daarom dat uw personeel deze ruimten kent. Tekstbordjes op de deuren 
van die ruimten zijn aan te raden. 

Is genomen 

  

 

Scenario 3 De elektrische installatie voldoet aan de installatievoorschriften. 

Maatregelen:   

Als er een zekering bezwijkt dan wijst dit in het algemeen op een fout in de installatie en/of 
overbelasting. Laat een installateur de zaak onderzoeken en indien nodig de installatie 
verzwaren. Periodieke controle door een installateur is aan te raden. 

Is genomen 

Voldoet de elektrische installatie aan de normale eisen en voorschriften Is genomen 

Alle wandcontactdozen en elektrische apparatuur zijn geaard. Is genomen 
  

 

Scenario 4 De gasflessen, inclusief afsluiters, voldoen aan de eisen gesteld door het stoomwezen 
(keurmerk). 

Maatregelen:   

Niet van toepassing: Geen gasflessen in het KDV 
  

 

Scenario 5 De goede werking van alle installaties wordt regelmatig, bijvoorbeeld maandelijks, 
gecontroleerd. 

Maatregelen:   

Controleer maandelijks de goede werking van de hiervoor genoemde installaties en laat 
zonodig reparaties uitvoeren. 

Is genomen 

Deze lekencontroles dienen aangevuld te worden met een periodieke controle door een 
deskundige installateur. 

Is genomen 

Onderhoud en controle van installaties dient bijgehouden te worden in een logboek, dit is 
een wettelijke verplichting. Wijs de taken toe aan personeelsleden. 

Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Ontruimingsplan, calamiteitenplan 
  

 

Scenario 6 De noodverlichtingsinstallatie voldoet aan de eisen. 

Maatregelen:   

Zorg voor een periodiek onderhoud door de installateur van de noodverlichting. Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Onderhoudscontract Installateur H. de Vries 

De noodverlichtingsinstallatie voldoet aan een aantal standaardeisen eisen. Is genomen 

Controleer zelf maandelijks de werking van de installatie, uw leverancier en de brandweer 
kunnen u instrueren. 

Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Onderhoudscontract installateur H. de Vries 
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Scenario 7 De schoorsteen wordt minimaal eenmaal per jaar gereinigd. 

Maatregelen:   

Niet van toepassing: Geen (werkende) schoorsteen 
  

 

Scenario 8 De verbindingen tussen gasflessen en verbruikstoestellen zijn van metaal of van een 
goedgekeurde GIVEG-slang en in goede staat. 

Maatregelen:   

Laat slangen om de twee jaar vervangen en inspecteer de installatie op beschadigingen bij 
het vervangen van de flessen (visueel). 

Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Periodieke controle gasleverancier 

De verbindingen tussen gasflessen en verbruikstoestellen moeten van metaal of van een 
goedgekeurde GIVEG-slang zijn gemaakt en geen beschadigingen vertonen. 

Is genomen 

  

 

Scenario 9 De vluchtroute-aanduidingen (transparantjes) zijn onder alle omstandigheden (versiering, 
duisternis) goed zichtbaar. 

Maatregelen:   

De beste manier om de zichtbaarheid te verzekeren is ervoor te zorgen dat de 
transparantjes constant branden. 

Is genomen 

  

 

Scenario 10 Door middel van gevaar-aanduidingen is aangegeven waar gevaarlijke stoffen zijn 
opgeslagen. 

Maatregelen:   

Geef aan waar gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen door middel van een bordje op de deur 
van de opslagruimte. 

Te nemen 

 Deadline: 1-7-2017 

 Verantwoordelijke: Marianne Hamersma 

 Prioriteit: Laag 
  

 

Scenario 11 De prestaties van de automatische brandmeldinstallatie zijn goed. 

Maatregelen:   

Gebruik het logboek bij de installatie om loze meldingen gedetailleerd te beschrijven, na 
een tijdje kunt u patronen ontdekken en oorzaken op het spoor komen. 

Is genomen 

Brandmeldinstallaties geven soms te veel loze meldingen, vrijwel altijd zijn deze 
meldingen uit te bannen door aanpassingen in de installatie en/of de werkprocessen. Blijf 
u niet ergeren en raadpleeg de leverancier. 

Is genomen 

Er zijn mogelijkheden om de doormelding naar de brandweer te vertragen, zodat u zelf de 
tijd heeft om uit te zoeken wat er aan de hand is. Hiervoor is overleg met- en instemming 
van de brandweer nodig. 

Is genomen 

  

 

Scenario 12 Uw ontruimingsinstallatie werkt naar behoren. 

Maatregelen:   

Zorg ervoor dat deze installatie werkt en ook tijdig in werking gezet word. Is genomen 

Wijs het beheer over deze installatie toe aan de medewerker die ook de 
ontruimingsoefeningen verzorgt. 

Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Ontruimingsplan 
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Module: Instructie medewerkers 
 

 

  

 

Scenario 1 Alle medewerkers kennen de procedures, instructies en taken, zowel wat betreft onderhoud en 
controles, als bij calamiteiten. 

Maatregelen:   

Denk aan het aanwijzen van iemand die de brand meldt aan de brandweer. Zorg voor 
vervangers bij afwezigheid (vakantieperiode of ziekte). 

Is genomen 

Zorg dat uw medewerkers op de hoogte zijn van de procedures, instructies en taken, 
zowel wat betreft onderhoud en controles, als bij calamiteiten. Leg uit waarom dingen 
moeten gaan zoals de regels ze voorschrijven. 

Is genomen 

Wijs taken toe en stel huisregels op waar iedereen van op de hoogte is. Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Calamiteitenplan 

Leg procedures, instructies en taken, zowel wat betreft onderhoud en controles, als bij 
calamiteiten, vast in een BHV- en/of ontruimingsplan. 

Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Ontruimingsplan 
  

 

Scenario 2 De brandveiligheidsinstructies zijn op goed zichtbare plaatsen opgehangen. 

Maatregelen:   

Zorg dat de brandveiligheidsinstructies op goed zichtbare plaatsen opgehangen zijn. Hang 
de instructies bijvoorbeeld bij de blusmiddelen. 

Is genomen 

  

 

Scenario 3 De instructie aan de medewerkers wordt regelmatig (ten minste eenmaal per jaar) herhaald. 

Maatregelen:   

Herhaal de instructie aan de medewerkers ten minste eenmaal per jaar. Is genomen 

Zorg ook dat uitzendkrachten en andere tijdelijke medewerkers hun taken bij brand 
kennen. 

Is genomen 

Stel de huisregels indien noodzakelijk bij. Uw omgeving verandert en nieuwe situaties 
vragen om aangepaste regels. 

Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Ontruimingsplan, calamiteitenplan 
  

 

Scenario 4 Er is extra aandacht voor de brandveiligheid bij een bijzonder evenement, bijvoorbeeld een 
feest. 

Maatregelen:   

Het risico wordt aanvaard: Gen open vuur tijdens feesten. Roken in het gebouw is verboden. 
  

 

Scenario 5 Het afval wordt opgeslagen in goed af te sluiten containers van moeilijk brandbaar materiaal. 

Maatregelen:   

Afvalbakken en –containers dienen onbrandbaar of op zijn minst moeilijk brandbaar te zijn. Is genomen 

Plaats afgevoerde containers nooit tegen uw gebouw, brandstichting in containers komt té 
vaak voor! 

Is genomen 
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Scenario 6 Ouders en (oudere) kinderen worden regelmatig (tenminste één maal per jaar) geïnformeerd 
over de activiteiten ten aanzien van brandveiligheid op de kinderopvanglocatie. 

Maatregelen:   

Ouders worden middels een (nieuws)brief/e-mail geïnformeerd over de te nemen of 
ondernomen activiteiten t.a.v. brandveiligheid. 

Is genomen 

Ouders worden uitgenodigd voor een (jaarlijks) thema uurtje/middag over brandveiligheid. Is genomen 

Ouders worden tijdens oudergesprekken geïnformeerd over de te nemen of ondernomen 
activiteiten t.a.v. brandveiligheid.. 

Is genomen 

Ouders worden bij het ophalen van hun kind geïnformeerd over de te nemen of 
ondernomen activiteiten t.a.v. brandveiligheid.. 

Is genomen 
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Module: Ontruimen 
 

 

  

 

Scenario 1 Uw organisatie beschikt over een door de brandweer goedgekeurd ontruimingsplan. 

Maatregelen:   

Stel een ontruimingsplan op en informeer bij de plaatselijke brandweer of zij dit willen 
goedkeuren. 

Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Ontruimingsplan 
  

 

Scenario 2 Het ontruimingsplan wordt regelmatig (ten minste eenmaal per jaar) geactualiseerd. 

Maatregelen:   

Zorg dat uw ontruimingsplan actueel is. Na iedere aanpassing van (het gebruik van) het 
gebouw is actualisatie van het ontruimingsplan noodzakelijk. 

Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Ontruimingsplan 
  

 

Scenario 3 Er wordt regelmatig (ten minste éénmaal per jaar) een ontruimingsoefening gehouden. 

Maatregelen:   

U moet minimaal eenmaal per jaar een ontruimingsoefening houden. Evalueer die 
oefening en noteer de oefening en de lering die er uit getrokken is in een logboek. 

Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Ontruimingsplan 
  

 

Scenario 4 Het ontruimingsplan is op een centrale plaats aanwezig. 

Maatregelen:   

Hang het ontruimingsplan op een centrale plaatst (bijvoorbeeld bij de ingang van het 
pand). 

Is genomen 

  

 

Scenario 5 Er is bekend wie, wanneer dat nodig is, de ontruiming opstart. 

Maatregelen:   

Maak een speciale set taakomschrijvingen voor brand en andere noodsituaties. Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Ontruimingsplan 

De taak van het opstarten van de ontruiming dient bij u of één van de aanwezige 
medewerkers neergelegd te worden. 

Is genomen 

 Schriftelijk vastgelegd? Ja 

 Dit is terug te vinden in: Ontruimingsplan 
  

 

Scenario 6 De nooduitgangen zijn tijdens de openstelling van het gebouw altijd bruikbaar. 

Maatregelen:   

Zorg dat gedurende de openstelling de nooddeuren altijd direct en zonder gebruik van een 
sleutel kunnen worden geopend. 

Is genomen 

Plaats nooit stoelen, tafels of andere obstakels voor of in de buurt van een nooduitgang. Is genomen 

Als u inbraak- en/of uitbraakwerende middelen laat aanbrengen, let er dan op dat uw 
nooduitgangen nog steeds functioneren. 

Is genomen 
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Module: Ontstekingsbronnen 
 

 

  

 

Scenario 1 (Plafond)versiering hangt minimaal 2,50 meter boven de vloer. 

Maatregelen:   

Niet van toepassing: Geen plafondversiering 
  

 

Scenario 2 Er is overal voldoende afstand tussen brandbare materialen en ontstekingsbronnen. 

Maatregelen:   

Zorg overal voor voldoende afstand tussen brandbare materialen (stoffering, versiering 
etc.) en ontstekingsbronnen. 

Is genomen 

Check zelf de temperatuur van brandbare materialen in de buurt van een warmtebron. Als 
het erg heet aanvoelt, dan is de kans op brand groot. 

Is genomen 

Gebruik daarom alleen moeilijk brandbare materialen in de buurt van warmtebronnen. Is genomen 
  

 

Scenario 3 Er zijn alleen onbrandbare materialen in de meterkast en stookruimte opgeslagen. 

Maatregelen:   

Niet van toepassing: Er is geen stookruimte of meterkast in het KDV 
  

 

Scenario 4 Gordijnen en andere verticale stofferingen hangen minimaal 10 centimeter boven de vloer. 

Maatregelen:   

Zelfs in ruimten waar niet gerookt mag worden is het niet ondenkbaar dat mensen stiekem 
brandende peuken weggooien. Zorg er daarom voor dat gordijnen en verticale stofferingen 
geen vlam kunnen vatten en hang ze minimaal 10 cm boven de vloer. 

Is genomen 

Bedenk dat prullenbakken als asbak misbruikt kunnen worden. Zorg daarom altijd voor 
brandveilige prullenbakken. 

Is genomen 

  

 

Scenario 5 Er wordt geen open vuur (kaarsen, waxinelichtjes) gebruikt. 

Maatregelen:   

Zorg dat er geen kaarsen of waxinelichtjes in het gebouw aanwezig zijn, dan kunnen ze 
ook niet gebruikt worden. 

Is genomen 

   

  

 

Module: Risico & Verzekering 
 

 

  

 

Scenario 1 De brandverzekering is goed afgestemd op de te verwachten schade en financiële gevolgen. 

Maatregelen:   

Neem bij een verbouwing contact op met uw verzekeraar om te checken of dit gevolgen 
heeft voor uw verzekering. 

Is genomen 

Zorg dat u goed verzekerd bent. Denk ook aan bedrijfsschade (tijdelijke sluiting) en 
aansprakelijkheid voor schade en letsel aan de gebruikers van uw pand. 

Is genomen 

   

  

  

   

Actueel Actieplan 
 

  

       

  

 Te nemen acties: 
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Geef aan waar gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen door middel van een bordje op de deur van de 
opslagruimte. 

 Hoort bij module: Installaties 

 Hoort bij scenario: Door middel van gevaar-aanduidingen is aangegeven waar gevaarlijke stoffen zijn 
opgeslagen. 

 Prioriteit: Laag 

 Verantwoordelijke: Marianne Hamersma 

 Deadline: 1-7-2017 
 

 

      

 Uitgevoerde acties: 
 

    

      

 

             

    

Behandeling in teamoverleg en ontruimingsoefening samen met EHBO/BHV cursus. 
 

   

             

 


