
Veiligheidsinstructie Kliniek Amstelmere

Tijdens deze presentatie krijg je belangrijke informatie over 
de veiligheidsinstallaties en procedures van locatie 
Amstelmere.

Vanwege de veiligheid  van medewerkers en patiënten 
verwachten wij dat iedere medewerker deze instructies 
zorgvuldig doorneemt.

Veel succes!



Persoonsalarmering in de kliniek

Iedere medewerker en externe onderhoudsmedewerker moet op de 
klinische afdelingen over een alarmmiddel beschikken of hij/zij wordt begeleid 
door iemand met een alarmmiddel!

• BHV’ers en medewerkers die hulp
moeten bieden bij een persoonsalarm
moeten over apparatuur beschikken
waarmee zij alarmen kunnen verzenden
en ontvangen. 

• De overige medewerkers en derden
hebben voldoende aan een middel waarmee
zij een persoonsalarm kunnen verzenden.
Deze zitten in het laadrek bij de receptie.

Type A71

Type A51



Vervolg alarmering

• De BHV’ers en ontruimers in de polikliniek
    maken gebruik van pager U914 om brandalarmen
    en persoonsalarmen te ontvangen.

    Deze bevinden zich in laadrek achter de receptie. 

Bij een totale ontruiming zorgen de BHV’ers en ontruimers in gebouw 
A voor de ontruiming van dit pand. Zij beschikken ook over een hesje 
en portofoon voor communicatie met de ploegleider BHV.  



Opvolging van een persoonsalarm 

• Iedere verpleegkundige of  hulpverlener die het alarm hoort gaat
    direct naar het incident. 
    Noot; in de kliniek blijft, met uitzondering van de nacht, één persoon op de afdeling. 

• Ter plaatse wordt de situatie beoordeeld en wordt het afgesproken
    agressieprotocol gehanteerd. Zie volgende sheet.

    Zo nodig 112 bellen. 

• In de display van de pager wordt het laatst gepasseerde “locatiebaken” 
    vermeld.  

    Voorbeeld: “Nood B0 Achter”
    In dit geval kan het alarm in het gebied tussen de ICU en de teampost zijn
    gemaakt.



Afspraken bij een persoonsalarm

• Bij een persoonsalarm gaan alle gealarmeerde medewerkers direct
    naar de aangegeven  locatie.   

• Bij agressie ligt de regie van de te ondernemen actie bij de
    persoon die het alarm gegeven heeft. Wanneer deze door stress
    c.q. schrik niet in staat is te handelen, neemt een collega het over.

• De persoon die de regie heeft meldt aan de andere personen:
    - het waarom van het alarm, korte uitleg van de situatie
    - uitleg van de actie, wat en hoe
    - verdeling van taken door de woordvoerder
    - bij calamiteit op de afdeling wordt een collega aangewezen die
      de overige patiënten begeleid.

• Opvang en nazorg: 
    - Na elke calamiteit spreken de betrokkenen het incident na. 
    - Indien mogelijk ook met de betrokken patiënt. 
    - Maak zo nodig afspraken hoe overige patiënten of bezoekers
      worden opgevangen en begeleid.



Valschade voorkomen

• De pager wordt met de clip aan de broekrand of riem bevestigd. 
    De alarmknop naar boven gericht om eenvoudig te kunnen alarmeren 
    (2x kort drukken).
 

• Het “anti-valkoord” is tevens geactiveerd als trekkoordalarm. 
    Wanneer deze wordt los getrokken wordt een alarm gemaakt.



Opladen van pagers

• Voor de nachtdienst zijn pagers gereserveerd
    om het oplaadproces te structureren.
    In de display staat nr. + Nacht

• De overige pagers moeten dus gedurende
    de nacht in de opladers staan! 

    
• Plaats de pagers zorgvuldig in het laadrek.

    Bij een juiste plaatsing volgt een pieptoon
    en gaat het oplaadlampje branden.



Interne brandalarmering

• Op pagers.
    Het brandalarm komt binnen op de 
     pagers met de locatie van de brandmelding.
     
     AM = Automatische Melder (rookmelder)
     HM = Hand Melder
     
    Voorbeeld: Brand – AM – D0 Achter

• Nevenindicator.
    Boven de deur van de ruimte met 
     de geactiveerde rookmelder gaat 
     de zogenaamde nevenindicator branden.

•  Ontruimingsalarm (slow whoop)
    Het alarm gaat, ongeacht de plaats van
     de brandmelding, in het gehele pand af
     (alleen in kliniek stil alarm)



Ontruimingsalarmen – stil en luid

• In de kliniek is alleen stil alarm (op de pagers).

   De pagers moeten om deze reden altijd worden gedragen!
   Dus niet op de teampost of het bureau laten liggen! 

• In de kantoren op de 1e verdieping (B1 en D1) en
   in de polikliniek zit een luid alarm met het bekende
   slow whoop signaal.



Locatie- en teksten op pagers

Brandmelding komen op de piepers binnen met de locatie van de 
detectiezone. Bijvoorbeeld in klinieken: BRAND AM BG D0 Rechts

BG B0 ICU
BG B0 Voor (= gang rechtdoor)
BG B0 Achter
BG B0 Links
BG C Midden
BG D0 Voor 
BG D0 Achter

BG D0 Rechts

In het gebied kan met behulp van de nevenindicatoren boven
de deuren worden gezien in welke ruimte een rookmelder
is geactiveerd. 

AM = Automatische rookmelder
HM = Handbrandmelder

Vanaf de toegangsdeur 
van de afdeling bekeken !!!



Locatie-aanduidingen

Bij persoonsalarm:
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Locatie-aanduiding bij brandmelding in Polikliniek

• Voor de locatie-aanduidingen in de polikliniek / gebouw A worden
    voor de vleugels links en rechts nog de oude namen van voormalige
    afdelingen gebruikt.

    Uitgaande van kijkrichting vanaf de klinieken / corridor zijn de namen:

Noot:
Dit wordt op korte termijn aangepast in:
Brand – AM /HM - … Verdieping - Links/Midden/Rechts

 

2e verd Poli Volwassenen Midden Jeugd

1e verd Poli Ouderen Midden Therapie

BG Crisisdienst Midden Management



Openen nooddeuren klinieken bij brand

• Bij een brandmelding in een kliniek worden alleen de 
nooddeuren van het betreffende bouwdeel geopend. Dus 
gebouw B en gebouw D worden afzonderlijk open gestuurd.

• Bij een brandmelding op de open afdeling D0 worden de 
nooddeuren bij een brandmelding direct ontgrendeld. Dit 
geldt ook voor de kantoren op de 1e verdieping (D1 en B1).

• Bij een brandmelding op de gesloten afdeling B0 worden de
   deuren bij activering van een rookmelder met 2 minuten
   vertraging geopend.



Openen nooddeuren gesloten afd. B0

• Bij activering van een rookmelder blijven de nooddeuren (entreedeur afdeling
    en twee nooddeuren) gedurende 2 minuten gesloten om vluchtpogingen te
    voorkomen. 

• Binnen deze 2 minuten moet snel worden beoordeeld of sprake is van 
    een echte of loze brandmelding.

• Bij een loze brandmelding kunnen de nooddeuren
    ook na 2 minuten dicht worden gehouden door de
    verlengknop achter de open teampost ingedrukt te houden. 

• Na het resetten van de brandmeldcentrale (alleen met toestemming van de
    brandweer!) kan de verlengknop weer worden losgelaten.

• De buitendeuren kunnen indien gewenst bij een echte brand binnen deze
    periode van 2 minuten direct worden geopend door een handmelder in te
    drukken.
 



Vluchten uit ICU / EBK bij brandmelding

• De deur van de EBK moet altijd handmatig worden geopend! 

• De vluchtdeur vanuit de ICU naar afdeling B0 wordt bij een
    brandmelding vanuit het ICU gebied zelf zonder vertraging
    ontgrendeld.
 
    De deur van de ambulance-ingang naar buiten blijft altijd 
gesloten.

• Bij brandmeldingen op afdeling B0 blijft de vluchtdeur van de ICU
    naar B0 gesloten om eventuele verstoring van de ontruiming door
    de patiënt in de ICU te voorkomen. 

De ICU/EBK deuren moeten dus bij een ontruiming 
handmatig door het personeel worden geopend!



Automatisch sluiten van 
branddeuren
Om brand- of rookuitbreiding te voorkomen zijn de verdiepingen 
verdeeld in meerdere brandcompartimenten. Deze brandscheidingen 
verhinderen gedurende 30 minuten dat brand of rook zich door het 
gebouw verspreidt.

Brandscheidingen zijn 
herkenbaar aan deuren 
met kleefmagneten en 
deurdrangers 

en 

worden aangegeven op de 
vluchtwegplattegronden.



Instructie bij ontruimingsalarm in gebouw 
A
kantoren B1 en D1 (voor niet BHV’ers)

Verlaat bij het horen van de slow whoop direct het pand via de 
aangegeven vluchtroute. Begeleid  uw patiënt(en) / bezoekers naar buiten 
en de verzamelplaats!

In de gebouw A kunnen 
de nooddeuren handmatig worden 
geopend d.m.v. een ‘duwstang’. 

Schuifdeuren ontgrendelen bij een 
brandmelding, maar moeten vervolgens 
nog wel handmatig worden open geschoven.



Verzamelplaats buiten

Ga bij ontruiming naar buiten naar de verzamelplaats en 
verlaat deze niet zonder toestemming.

De verzamelplaats is op de parkeerplaats 
aan de zijde van Verpleeghuis Groenelaan
(achter D0 en de fietsenstalling)

Er kunnen zich situaties voordoen (bijvoorbeeld een 
ongunstige windrichting) waarin de BHV besluit een andere 
verzamelplaats te gebruiken.



Openen van afgesloten vluchtdeuren in de 
kliniek in niet-brandsituaties

Bij een ontruiming vanwege dreiging met een vuurwapen of een 
bommelding moeten vluchtdeuren direct geopend kunnen worden.

De nooddeuren kunnen ook worden
geopend, door het indrukken 
van een handbrandmelder 
(maar dan starten ook de brandprocedures en 
dat is in dit geval niet de bedoeling.)

Iedere klinische medewerker moet 
de noodsleutel (HS 5) ALTIJD bij 
zich dragen om de nooddeuren
te kunnen openen of een 
sleutelbediende
handbrandmelder te activeren !!!



LET OP!

Dit is een sleutelbediende brandmelder!

Dus NIET om de afgesloten 
brandslanghaspelkast te openen!!!

De brandslanghaspelkasten zijn op de gesloten afdeling afgesloten, 
maar worden bij een brandmelding automatisch ontgrendeld. 
Voor onderhoud kunnen de brandslanghaspelkasten op een andere wijze worden geopend. (info volgt)



Sleutelset

Deze sleutelset moet iedere klinische medewerker altijd bij zich 
dragen:

Noodsleutel HS5 voor:
- openen nooddeuren
- activeren handbrandmelder op gesloten afdeling
- in- en uitschakelen van camera’s veilige kamers
- noodopening van slaapkamers

Saltosleutel voor toegangsdeuren afdeling, 
werkruimte en slaapkamers.

Sleuteltje voor noodopening van toilet- en badkamerdeuren. 



Rolverdeling BHV

De BHV organisatie staat beschreven in het ontruimingsplan. 
De laatste  versie is te vinden op GGZ InSide in de groep Veiligheid 
locaties. 

Alle kliniekmedewerkers die avond- en nachtdiensten draaien moeten 
worden opgeleid tot BHV’er. 

In aanvulling hierop zijn voor ontruiming in de polikliniek ontruimers 
aangesteld. Zij beschikken over: brandpieper, portofoon en hesje met 
opdruk ‘Ontruimer’.

Bij een ontruimingsalarm stuurt de ploegleider BHV de ontruimers aan 
via de portofoon. De ontruimers melden wanneer hun verdieping is 
ontruimd.



Rolverdeling BHV (1)
• De ploegleider wordt geleverd door D0

    Spreek bij aanvang van de dienst af wie de rol van ploegleider vervult.

• Bij een brandmelding pakt de BHV op de betreffende afdeling op de
    teampost een hesje, portofoon en brandblusser en gaat direct naar
    de aangegeven locatie.

• De ploegleider gaat, afhankelijk van de plaats van de brandmelding,
    met portofoon naar de entree van de kliniek of de hoofdentree. 
Hij/zij:
    - communiceert z.s.m. via de brandweertelefoon met de brandweer
    - laat zich via de portofoon informeren door de BHV

• De overige aanwezige BHV’ers gaan (met portofoon) naar de plaats
    van de calamiteit. Gedurende de dag en avond blijft één 
    medewerker op de afdeling.
    In de nacht gaat iedere medewerker naar de plaats van de calamiteit.  
    
    



Externe alarmering

• Alle brandmeldingen worden direct doorgemeld  naar de brandweer.
    Zij rukken ook direct uit, dus we moeten hen zo snel mogelijk via de
    brandweertelefoon informeren wanneer het een loos alarm is.
    (Dit kan evt. ook door de meldkamer te bellen  020 6212121) 

• Bij een echte brand 112 bellen om te bevestigen dat het een echte
    brand is. In dit geval wordt er door de hulpdiensten direct 
opgeschaald.      

• De ploegleider maakt dus via één van de (brandweer)telefoons bij de
    brandmeldcentrales zo snel mogelijk contact met de brandweer
    Vermeld: naam, plaats incident,  actuele situatie, eventuele 
slachtoffers



Rolverdeling BHV (2) 

• De BHV’ers ter plaatse beoordelen de situatie en blussen zo 
    mogelijk direct de brand (deurprocedure).
    Zij informeren de ploegleider/BHV via de portofoon.

• De ploegleider informeert de brandweer via de
   (brandweer)telefoon / brand 112 / loos 020 6212121 

• De ploegleider besluit  tot geheel of gedeeltelijk ontruimen.

• De BHV start met de ontruiming van het bedreigde 
    gebied en informeert de ploegleider over de voortgang.  

    Markeer de ontruimde kamers met een “geeltje” 
    of een deurhanger “Ruimte is ontruimd”.
      
    Maak bij niet zelfredzame patiënten gebruik van 
    evacuatiesheets onder de matrassen.



Rolverdeling BHV (3)

• De ploegleider zet de aanwezige BHV’ers, ontruimers van de polikliniek en
    overige medewerkers in om de hulpverlening zo efficiënt mogelijk te laten
    verlopen. Hij registreert de voortgang.  

• De ploegleider zorgt ervoor dat de brandweer (en ander hulpdiensten)
    worden opgevangen, geïnformeerd en begeleid. Maakt hierbij gebruik van de
    geplastificeerde plattegronden bij de brandmeldcentrale.  

   - Slagbomen worden bij brand automatisch geopend.
     De handmatige schakelaars zitten in de kast van de
     brandmeldcentrale achter de receptie. 
     (of na oproep via knop 7 van de telefoon?) testen

   - De brandweer kan bij een brandmelding  desgewenst zelf de noodsleutels uit 
de
     sleutelkluis, buiten naast de hoofdingang, pakken. 

• De ploegleider beslist over opschaling van de calamiteit 
    (zie volgende sheet)  bereikbaar is via de dienstdoende manager 
    via 7777 of 06-22800445

• Na afloop en toestemming van de brandweer de BMC resetten 
    en afspreken waar de evaluatie zal plaatsvinden.

Schakelaar beide
rechtsom draaien
en laten staan.



Calamiteitenprotocol

• Het Calamiteitenprotocol is voor opschaling bij incidenten met
   ernstige risico’s  of gevolgen. 

• Bij een dergelijke calamiteit informeert de ploegleider BHV of 
    verantwoordelijke medewerker ook buiten kantoortijden de eigen 
    afdelingsmanager of directeur. Indien die niet bereikbaar zijn de
    dienstdoende manager via 7777 of 06-22800445 of 020 7886616 

• De manager/directeur bepaalt of opschaling naar niveau raad van
    bestuur en/of het Calamiteitenteam noodzakelijk is.

• Het Calamiteitenprotocol is te vinden:
    - in het Kwaliteitshandboek op intranet onder de thema’s 
      “Calamiteiten en suïcidaliteit “ en “Veiligheid en gedragsregels”
    - Op GGZ inSide in de groep Veiligheid 



Resetten van de brandmeldcentrale

Resetten van de brandmeldcentrale kan bij de 
brandmeldcentrale (BMC) achter de receptie of
op de BMC bij de ingang van kliniek (zie foto).

Dit mag alleen na toestemming van de Brandweer en 
ploegleider BHV. 

De resetinstructie zit in de kast naast de 
BMC van de kliniek. (Nog niet gereed)
Hierin zit ook het sleuteltje van de BMC 
die nodig is om te kunnen resetten. 
(naar AAN draaien en resetknop indrukken)

Op de brandmeldcentrales kan het ontruimingsalarm op de 
gehele locatie (totaal alarm) worden in- en uitgeschakeld door 
de betreffende knoppen tweemaal in te drukken. 



Ontruimen bij brand

Ontruimen bij brand gaat in de volgende volgorde:

1. Ontruim eerst de ruimte waar de calamiteit is begonnen (indien mogelijk) en 
sluit de deur van deze ruimte;

2. Ontruim de tegenoverliggende ruimte;
3. Evacueer de ruimten links en rechts van de calamiteit
4. Ontruim de overige ruimten binnen het brandcompartiment;
5. Breng de personen in veiligheid tot voorbij de eerstvolgende brandwerende 

scheiding. 

In de meeste gevallen is een horizontale verplaatsing naar een veilige plaats 
achter (minimaal) de eerstvolgende brandscheiding voldoende.

Voorbeeld: Bij een brand in kliniek B0 wordt in eerste instantie intern ontruimd 
tot achter de eerstvolgende brandscheiding. Zo nodig wordt , op aanwijzing 
van de BHV,  ontruimd naar het restaurant of direct via de nooddeur naar het 
verzamelpunt op de parkeerplaats achter het fietsenhok.

Let op:  Geef iemand de opdracht om de patiënten op de verzamelplaats 
te houden en bewaak dat zij niet teruglopen of weglopen.



Deursturingen bij een brandmelding

Bij een brandmelding worden twee typen deursturingen verricht: 

De elektrische deuren in de vluchtroutes / nooddeuren worden 
ontgrendeld = vluchtdeuren

De deuren in de brandscheidingen vallen dicht ter voorkomingen van rook- 
en branduitbreiding   = branddeuren

In de klinieken worden bij een brandmelding (rookmelder of  handmelder) 
de vluchtdeuren per bouwdeel ontgrendeld. 
Dus bouwdeel B en bouwdeel D afzonderlijk.

De branddeuren vallen bij iedere brandmelding in het gehele gebouw 
dicht.

In de polikliniek (gebouw A) worden de nooddeuren 
handmatig geopend d.m.v. een ‘duwstang’. 



Overige sturingen bij een 
brandmelding
Bij iedere brandmelding worden de volgende systemen aangestuurd:
- ontruimingsalarm
- schuifdeuren hoofdentree ontgrendelen (handmatig open schuiven!) 
- kleefmagneten van de branddeuren laten los
- Luchtbehandelingsinstallatie
- Ramen van de rookwarmte-afvoerinstallatie in de entreehal openen
- Liften gaan naar de begane grond (liften niet gebruiken)
- brandweerkluis buiten gaat open
- flitsers gaan aan
- slagbomen gaan open
- brandschermen sluiten (bij loketten in brandscheidingen)



Portofoons

Tijdens een calamiteit wordt 
gecommuniceerd via de portofoons. 

De portofoons staan op: 
- teampost Gesloten B0 (2x)
- teampost Open D0 (2x)
- Receptie (3x), waarvan 1 voor de receptie zelf

Binnen de polikliniek zijn Ontruimers aangesteld die van de portofoon 
bij de receptie gebruik maken. Kenter Jeugdhulp (2e verdieping) heeft ook 
een portofoon op hun secretariaat en ontruimt hun eigen deel. 

Bij een calamiteit buiten kantoortijden kan de BHV ook de portofoon bij de 
receptie gebruiken.

De portofoons worden wekelijks door de receptie
vrijdag om …. uur getest. 



Hoofdafsluiters gas , elektriciteit en 
water

De ze technische ruimten zijn alleen vanaf buiten te  benaderen. 
Bij de Receptie hangt een sleutelbos met alle noodsleutels in 
het deurtje van de BHV kast.



Hoofdafsluiters (zie vorige sheet)

Elektriciteit
uitschakelen

Gasafsluiter
dichtdraaien

Waterafsluiter
dichtdraaien



Brandschakelaar stookruimten

Noodschakelaar buiten de 
stookruimte die de stroom 
van de CV afschakelt en de 
gastoevoer stopt. 

Bediening van hoofdafsluiters en deze brandschakelaar zal 
veelal door de brandweer gebeuren. 

Het is in ieder goed om te weten waar deze functies zitten en 
waar de sleutel is, zodat wij de hulpdiensten kunnen 
begeleiden.



Beveiliging polikliniek

• De receptie is tot 18.00 uur aanwezig.

• Om insluiting/insluiping te voorkomen moet de
    hulpverleners patiënten na 17.00 uur naar buiten begeleiden.

• Het inbraakalarm wordt om 20.45 uur 
    automatisch ingeschakeld. Hierna is 
    een alarmcode nodig om 
    de polikliniek te betreden. 

    De tijdelijke alarmcode is 5556

 



Noodnummers

* Deze managers hebben geen bereikbaarheidsdienst . Wanneer zij in de gelegenheid zijn nemen 
zij de telefoon op, bieden zij hulp en schalen zo nodig op naar het Calamiteitenteam (directeur, 
dienstdoende geneesheer-directeur , communicatie, raad van bestuur, juriste). 

  Intern Extern (0)
Alarmnummer Spoedeisend   112
Niet spoedeisend meldkamer Politie en ambulance   0900 8844
Niet spoedeisend meldkamer Brandweer   020 6212121

Intern noodnummer (receptie) 8888  
Behandelzaken – spoedeisend buiten kantoortijden   Zie noodnummers op GGZ inSide
Technische storingen Facilitair   088 7885090
Technische storingen ICT   088 7885030
Opschaling bij grote calamiteiten – buiten kantoortijden    

1. Arno de Vries (afdelingsmanager) *   06 20615435

1. Benjamin Martens (directeur) *   ???.
1. Dienstdoende manager buiten kantoortijden 7777 06 22800445 of 020 7886616
Voor pers en mediavragen (en opschaling) 
buiten kantooruren

6642 020 7886642 (06 23018779)



Wat te doen bij een ongeval met letsel

• Roep hulp in van de aanwezige BHV-ers.    
    

• Druk zo nodig op het persoonsalarm 
    voor spoedeisende ondersteuning 
    van BHV collega’s / andere afdelingen.

• Volg de aanwijzingen van de BHV’er op.

• Bel als bovenstaande stappen niet lukken of bij twijfel (0)112
    Informeer de receptie dat 112 is gebeld.

• Zorg ervoor dat de ambulance/brandweer/politie bij de hoofdentree
    wordt opgevangen en wordt begeleid naar het slachtoffer. 



Reanimatie/acute bedreiging vitale 
functies

• Bel 112 en meldt:
   “REANIMATIE BIJ GGZ inGeest, Locatie Amstelmere
    Adres: Laan van de Helende meesters 433 Amstelveen
    Verdieping + plaatsaanduiding 

• Laat de receptie bellen om te melden dat 112 is gebeld. 
• Controleer de vitale functies 

    en START zo nodig DIRECT MET handmatig REANIMEREN.
• Laat de AED ophalen uit hal kliniek of bij Receptie.
• Sluit de AED aan wanneer de hulpdiensten nog niet zijn 

    gearriveerd en start de AED procedure.
• Vang de hulpdiensten op en begeleid 

    hen naar het slachtoffer. 

 



Toegangsbeheer

• Voor toegangsbeheer wordt gebruik 
    gemaakt van een medewerkerspas 
    en elektromagnetische salto sleutels. 

• De saltosleutel is strikt persoonlijk.
    Lever deze bij vertrek in bij je leidinggevende 
    of facilitair en geef deze dus niet door aan 
    een collega!

• Zorg dat de saltosleutels en noodsleutels
    niet in handen van patiënten en andere 
    personen terecht komen.

• Meldt verlies of diefstal van sleutels 
    onmiddellijk bij je leidinggevende.

Saltosleutelzijn maximaal 180 dagen geldig. 
Deze periode kan verlengd worden door de 
saltosleutel tussentijds bij de online wandlezer 
bij de entree kliniek aan te bieden.  



Intercomsysteem

• De intercoms en oproepen 
   vanuit de EBK komen binnen
   op de telefoons van de verpleging.

• De toegangsdeur van de kliniek kan via de telefoon via 
   een # worden geopend (nog testen).

• De telefoon in de lift van bouwdeel B komt ook
   binnen op de telefoon van de verpleging B0.



Camerabeveiliging

Privacybescherming en informatieveiligheid
• Maak gebruik van de privacy protectie filters 

    om te voorkomen dat patiënten en onbevoegden
    vanaf de zijkant camerabeelden kunnen zien.

• Zet de monitor uit wanneer er niemand achter
    de teampost zit.

Camerabeveiliging
• De observatiecamera’s op de verpleegafdelingen 

    (gangen, afzonderingskamers) worden ingezet 
    ter verhoging van de veiligheid van patiënten en
    medewerkers. Deze beelden worden niet opgeslagen.

• De beveiligingsbeelden van de zogenaamde buitenschil en
    toegangsdeuren worden opgeslagen, zodat deze bij 
    diefstal en andere incidenten kunnen worden teruggekeken.



Datalekken

Dat is een situatie waarin sprake is geweest van onbedoelde toegang tot 
persoonsgegevens of van vernietiging of wijziging van persoonsgegevens.

Voorbeelden:
• Papieren aantekeningen met patiëntengegevens die kwijtgeraakt zijn;
• Het onbeveiligd verzenden van een e-mail met patiëntengegevens;
• Het mee kunnen luisteren bij gesprekken over of met patiënten;
• Camerabeelden van patiëntenkamers die op open teamposten voor

    patiënten of bezoekers zichtbaar zijn. 
• Een bestand met tot personen herleidbare gegevens (zoals namen en/of 

    postcodes) delen met externen; 
• Een USB stick, laptop of tablet met persoonsgegevens die vergeten wordt en niet

    goed beveiligd is;
• Inloggen op bedrijfsnetwerken vanaf een publiek netwerk;
• Een inbraak door een hacker;
• Afvoeren van mobiele telefoons, laptops etc. zonder ervoor te zorgen dat

    persoonsgegevens onleesbaar zijn gemaakt. 
• ….



Het voorkomen van datalekken

Voorkom datalekken:
- Vergrendel het beeldscherm (Windows+ L)
- Sluit de monitor met camerabeelden af wanneer je de teampost verlaat 
- Deel geen wachtwoorden
- Benader de werkomgeving van GGZ inGeest niet  via onbeveiligde open

    WIFI netwerken (vliegvelden etc.)
- Maak geen handgeschreven notities of afdrukken met patiëntgegevens
- Bewaar geen patiëntengegevens op memorysticks en de harde schijf van je

    laptop

Melden:
Kom je in je werkzaamheden een datalek tegen of twijfel je daarover? 
- neem contact op met een lid van de Commissie Privacybescherming 
  & Informatieveiligheid
- meldt het  datalek in het veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

Op GGZ inSide vind je de benodigde gegevens.



Tot slot

Veiligheid begint bij jezelf, maar houdt niet op bij jezelf.

Een veilige omgeving is een belangrijke voorwaarde voor 
herstel van de patiënt!

Spreek elkaar aan op onveilig gedrag zodat patiënten in een 
veilige en gastvrije omgeving aan hun herstel kunnen werken.

De presentatie is voltooid. Dank voor uw medewerking.
U kunt afsluiten met het kruisje rechts boven in dit venster.


