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Geachte

 

Op 22 oktober 2020 hebben wij een aanvraag om advies ontvangen voor het project Het tijdelijk 
plaatsen van een ketenpark t.b.v. Triage/behandelruimte i.v.m. Corana St. Jans Gasthuis . In deze 
brief geef ik u graag advies over dit project.

Het advies heeft betrekking op de volgende activiteiten:

• Bouwwerk - St Jans Gasthuis
• Gezondheidszorgfunctie
• tijdelijk plaatsen van een ketenpark t.b.v. triage, behandelruimte i.v.m. corona SJG

We hebben bij deze beoordeling onderstaande stukken beoordeeld: 
- tek. situatie ketenpark 
- tek Elektro_ 2020 10 19 
- tV20-06933_Q20-00553 -  V-nr-001 - Overzicht Units  Vluchtplan 
- triage en behandelunit SEH _HAP- 2020 10 21

Conclusie: Akkoord onder voorwaarde genoemd in onderstaand rapport.



Adviesrapport; 
 
Bouwen en brandveilig gebruik Technische toets bouwbesluit 2012; 
Hoofdstuk 6; 
• Afd. 6.1 verlichting  
* De projectering transparantverlichting dient conform het gestelde NEN-EN1838 en de 
pictorgrammen volgens NEN 3011 geplaatst te worden. 

• Afd. 6.6 vluchten bij brand  
* Nooddeuren markeren met een opschrift <nooduitgang> conform NEN 3011. 
 
• Afd. 6.7 bestrijden van brand  
* de 3 draagbare blustoestellen dienen minimaal 6kg/l te bedragen

• Afd. 6.8 bereikbaarheid  
* invullen en retourneren bijlage 2 "Preparatieve informatie" van brief zorginstellingen inrichten 
noodlocaties okt 2020 
* ondergrondse brandkraan (obk) en opstelplaats brandweer dient bereikbaar te blijven t.h.v. SJG 
bouwwerk 2 
* naar eigen zeggen kan er 3 á 4 maal een vrachtwagen op di. 27 oktober 2020 tussen 7:00 - 18:00 
uur op de laad/losplaats komen te staan om units te lossen. 
* het ketenpark wordt intern doorgestuurd naar de afdeling operationele voorbereiding en aangepast in 
ons mobiele datasysteem. 

 

 

Met vriendelijke groet,

Medewerker Risicobeheersing A 
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