
Veiligheidsinstructie 

 

Eerste Jansteenstraat 84-2 



Waar hangen deze BHV middelen? 

Tip:  

Hang hier een lijstje 

met de namen van de 

bedrijfshulpverleners 



 

 

Door de handbrandmelder 

in te drukken wordt het 

ontruimingsalarm geactiveerd,  

zodat ook de andere huurders 

worden gewaarschuwd. 

 

Het ontruimingsalarm gaat ook  

af wanneer er een rookmelder 

is geactiveerd. 

Bij brand: direct 112 bellen + handbrandmelder 

                                              indrukken 



Brandalarm: waar is de brandmelding? 

Kijk bij een brandalarm op de 

gang of er boven een deur een 

“nevenindicator” brandt.  

 

Indien dit het geval is, dan is de 

rookmelder in de betreffende 

ruimte geactiveerd.  

 

Laat de deur DICHT en waarschuw 

de BHV.  

Zij zijn bekend met de 

“deurprocedure” en het blussen 

van een beginnende brand. uit.   



De lift 

 

 

Gebruik bij brand nooit de lift.  

Het verbod om een lift te gebruiken 

komt voort uit de mogelijkheid dat 

de lift stil komt te staan door 

stroomuitval. 



Vluchten 

Wanneer vluchten via het centrale 

trappenhuis niet mogelijk is. 

Voor niet zelfredzame 

personen 

Start bij een ontruimingsalarm direct met de ontruiming. 

Begeleid hierbij je eigen patiënten/bezoekers naar buiten. 



Brandmeldcentrale in hal begane grond 

Na vaststelling van een loos alarm of wanneer de situatie | 

onder controle is, mag de BHV het alarm uitschakelen en de  

brandmeldcentrale resetten. Druk hiervoor op de knoppen: 

 

“Ontruiming uit” + “Herstel centrale” 



Persoonsalarm 

          Receptie 

Alarmeren en resetten 

Speekkamer 

Alarmeren door kort  

op de knop te drukken 

Het alarmsysteem heeft geen locatiebepaling.  

Ga bij een alarm naar de gang en zoek de collega  

die het alarm heeft gemaakt. 



Persoonsalarm in de trainingsruimte 

 Neem bij trainingen de losse alarmknop mee. 

    Deze ligt in de lade bij de receptie.  

 

 Het is belangrijk dat het alarmsysteem periodiek wordt getest. 

 

    Test hierbij ook vanuit de trainingsruimte aan de andere zijde van  

    de verdieping om te beoordelen of het systeem vanuit deze ruimte 

    voldoende bereik heeft om het alarm te activeren. 

 

 



Noodkaart in Groep Veiligheid op GGZ inSide 

Hang deze Noodkaart 

op een centrale plaats. 

 

Hierop staat o.a. de beknopte 

procedure voor de  

bedrijfshulpverleners. 

De laatste versie van de noodkaart en deze 

veiligheidsinstructie vind je op GGZ inSide in de 

groep Veiligheid. Attendeer nieuwe collega’s er op 

dat zij deze instructie even doornemen!. 


