
Veiligheidsinstructie Bocholtstraat

Tijdens deze presentatie krijg je belangrijke informatie over de 
veiligheidssystemen en BHV / Ontruiming.

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

Veel succes!



1. Gebouw en installaties

In ieder gebouw van GGZ inGeest zijn bouwkundige en installatietechnische 
maatregelen genomen om de veiligheid van de aanwezigen te garanderen. 

We gaan in deze presentatie in op de volgende onderdelen:
• Persoonsalarmering; mobiele pagers en vast knoppen
• Brandmeldinstallatie
• Brandcompartimenten
• Vluchtwegen en nooddeuren

KEN JE GEBOUW

Belangrijk is dat je altijd weet waar je je bevindt en waar de vluchtwegen en 
nooduitgangen zijn!

 
Ga ook na waar de alarmerings- en BHV middelen zich bevinden.



1.1 Nooduitgangen en vluchtroutes

Je kunt de vluchtroutes en nooduitgangen herkennen aan de groene bordjes 
boven de deur. Deze staan ook op de aanwezige vluchtwegplattegronden.

.
Zorg dat de vluchtwegen vrij zijn!



1.2 Brandwerende scheidingen

• Om brand- of rookuitbreiding te voorkomen zijn de verdiepingen verdeeld in 
meerdere brandcompartimenten. Deze compartimenten verhinderen 
gedurende bepaalde tijd (30 of 60 minuten) dat brand of rook zich door het 
gebouw verspreidt.

• De compartimentsgrenzen lopen bij de toegangsdeuren van de afdelingen en 
rond de trappenhuizen/liften. Deze brandscheidingen zijn vaak herkenbaar 
aan deuren met kleefmagneten en deurdrangers.

Noot: De scheiding van de brandcompartimenten worden aangegeven op de
          vluchtwegplattegronden

• Realiseer je dat de patiënten en andere personen bij een brand (voorlopig) 
veilig zijn wanneer zij het eerstvolgende brandcompartiment hebben bereikt. 
Dit gegeven kan je helpen om bij een brand rustig te blijven.



1.3 Zelfsluitende deuren in brandscheidingen

In de scheidingswanden van brandcompartimenten
zitten zelfsluitende deuren die bij een brandalarm 
automatisch sluiten.

Noot: Dit is een sturing voor de gehele locatie. Bij een brandmelding sluiten dus alle 
zelfsluitende deuren in alle brandscheidingen op de gehele locatie. 

Brandwerende deuren nooit vastzetten met wigjes of open houden met 
handdoeken of stoelen. Het voorkomen van snelle  uitbreiding/verspreiding 
van brand en rook kan levensreddend zijn !!!

X X



1.4 Schuifdeuren entree kliniek

Bij een brandalarm ontgrendelen de 
vluchtdeuren automatisch. Zij gaan 
dus niet vanzelf open. 

Schuifdeuren moeten dus na 
ontgrendelen handmatig worden 
open geschoven. 

Er kunnen zich ook andere noodsituaties 
voordoen waarin de sluisfunctie bij de entree 
moet worden overbrugd.
Bijv. voor een ambulance met brandcard.

Dit is mogelijk met de sleutelschakelaar aan 
beide zijden van de schuifdeuren.

Nood
sleutelschakelaar

Saltosleutel voor 
normaal gebruik



2. Ontruimen

Het ontruimingsplan is te vinden op GGZ inSide in de groep veiligheid.
Hier staat ook deze veiligheidsinstructie en de noodprocedures.

 

Opdracht:
Ga naar de GGZ inSide Veiligheid en open het ontruimingsplan van je locatie.
Neem hoofdstuk 8 door:  Wat te doen bij brand en ontruiming.



2.1 Ontruimen Algemeen

• Een bedreigd gebied, verdieping of gebouw wordt ontruimd wanneer gevaar 
bestaat voor de personen die zich in het gebouw bevinden. Je kunt daarbij 
denken aan brand, explosie , gevaarlijke dampen of een bommelding.

• Ontruimen betekent dat iedereen zo snel mogelijk via de vluchtroute naar een 
daartoe aangewezen veilige plek wordt geleid. Volg de aanwijzingen van de 
BHV’ers zonder discussie op! 

• Bij een ontruiming naar buiten is de 
verzamelplaats het grasveld tegenover 
de ingang van de kliniek (Beringenstraat).

• Tassen, jassen, drinken en dergelijke blijven achter in het gebouw, tenzij het de 
uitdrukkelijke opdracht van de BHV’er is deze wel mee te nemen. Dit kan het 
geval zijn bij een bommelding.



2.2 Ontruimen bij brand

Bij een brandalarm sluiten de branddeuren en worden de deuren in de 
vluchtroutes ontgrendeld. 

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;
5. Breng de personen in veiligheid tot voorbij de eerstvolgende
    brandwerende scheiding. 



2.3 Intern ontruimen naar een veilige plaats

In de meeste gevallen is een horizontale verplaatsing naar een veilige plaats 
achter (minimaal) de eerstvolgende brandscheiding op dezelfde verdieping 
voldoende. Dit kan zowel via de gang als via de nieuwe route via de 
binnentuin naar De Vraag.

Zo nodig volgt in opdracht van de BHV een verdere verplaatsing of totale 
ontruiming naar buiten.

Volg altijd de instructies van de BHV’ers !!!



3. Brand

3.1 Voorkomen van brand
3.2 Wat te doen bij het ontdekken van brand
3.3 Wat te doen bij brand
3.4 Het blussen van de brand

De veiligheidsrisico’s in relatie tot brand worden pijnlijk duidelijk in het filmpje 
van de Onderzoeksraad over de brand bij GGZ Rivierduinen. 
http://www.onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/1020/brand-ggz-instelling-rivierduinen-oegstgeest-12-maart-2011

Met het oog op bewustwording van de risico’s wordt sterk geadviseerd dit 9 
minuten durende filmpje in een werkoverleg te vertonen en bespreken of thuis te 
bekijken!

http://www.onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/1020/brand-ggz-instelling-rivierduinen-oegstgeest-12-maart-2011


3.1 Voorkomen van brand

Het risico op brandgevaar is altijd aanwezig, om dit risico zo laag mogelijk te 
houden kunt u het volgende doen;

• Binnen geldt op de gehele locatie een rookverbod. Spreek patiënten aan 
op roken waar dit niet is toegestaan.

• Binnen de patiëntomgeving mogen alleen vlamdovende prullenbakken 
worden toegepast.

• Wees in de patiëntenkamers alert op de brandveiligheid (vuurlast 
inventaris, aanwezigheid schroei-/brandgaatjes, goed begaanbaar voor 
geval van ontruiming)

• Zorg er voor dat er nooit teveel apparatuur op een stopcontact of 
verlengsnoer wordt aangesloten en haspels altijd volledig worden 
afgerold.

• Versiering (slingers e.d.) moet brandvertragend zijn en niet te dicht bij 
de verlichting gehangen worden.

• Meld deze en andere brandgevaarlijke situaties direct bij de 
leidinggevende.



3.2 Wat te doen bij het ontdekken van brand

• Blijf kalm! 
• Denk altijd aan je eigen veiligheid en die van anderen! 
• Ga nooit de rook in. 

• Druk zo snel mogelijk een handbrandmelder in. 

• Indien dit nog veilig kan gebeuren: Ontruim de brandende ruimte en
    sluit de deur

• Alarmeer de personen in naastliggende ruimten en sluit ramen en deuren
• Informeer de BHV-ers over de exacte plek en situatie.



3.3 Wat te doen bij een brandalarm

Een melding van een brandalarm kan op verschillende manieren;
- Op de pager
- Via een slow-whoop signaal (niet op de verpleegafdelingen)
- Mondeling via een collega of andere aanwezige.

Volg de instructie van de BHV’ers op of ga bij een dreigende onveilige situatie 
direct naar buiten via de vluchtroute.

Indien de BHV-ers dit vragen, assisteer bij de ontruiming.

Ga naar de afgesproken verzamelplaats en verlaat deze niet zonder toestemming. 



4. Persoonsalarmering

4.1 Algemeen
4.2 Mobiele alarmeringsmiddelen
4.3 Vaste alarmknoppen



4.1 Algemeen

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.

Per locatie / kliniek moet worden afgesproken hoe er wordt gereageerd op een 
alarmmelding. Indien dit niet is gedaan of bekend is, dan geldt als uitgangspunt 
dat iedereen op een alarm reageert.

Type A71

Type A51



4.2 Mobiele alarmeringsmiddelen

• Test bij aanvang van iedere dienst of het persoonsalarm goed 
functioneert. 

Maak een testalarm door de alarmknop éénmaal lang in te drukken totdat 
in de display “Alarm testen” verschijnt.  
Vervolgens wordt bij een geslaagde test NOOD + de juiste 
locatieaanduiding in de display weergegeven. 

Bij type A71 komt het testalarm alleen op de eigen pager binnen.
Type A51 moet op het secretariaat in het kantoorgebouw worden getest. Dit 
testalarm komt alleen op pager 231 binnen (deze staat op het secretariaat). 

• Maak een persoonsalarm door 2x kort op de alarmknop te 
drukken.  

Deze NOOD-oproep komt binnen op alle pagers met een 
locatie-aanduiding. Het personeel komt zo spoedig mogelijk hulp bieden.



4.2 Vervolg; mobiele alarmeringsmiddelen

• De pagers (beide typen) beschikken over locatiebepaling. 

• Bij het geven van een persoonsalarm verschijnt de naam van het laatst
    gepasseerde locatiebaken in de display van de alarm ontvangende pagers.

• Zorg dat u op de hoogte bent van de locatie-aanduidingen die in de display
    verschijnen! 



4.2 Vervolg mobiele alarmeringsmiddelen

Bij een persoonsalarm wordt 
Het locatiebaken weergeven 

dat als laatste is gepasseerd.



4.3 Vaste alarmknop in spreekkamers

Zorg dat u bij de alarmknop kunt 
en in de spreekkamer aan de deurzijde
plaatsneemt om in bedreigende situaties 
te kunnen vluchten.

Het alarm veroorzaakt een alarmsignaal
op de gang en komt binnen op de pagers.
NOOD KANTOREN + verdieping (BG of 1e verd)

De exacte locatie is te zien aan de rode lamp die 
boven de betreffende kamerdeur gaat branden.

Het alarm kan worden gereset met de “afstelknop” 
op het kastje achter het secretariaat.



4.4 Locatie - gebiedsaanduidingen

• Bij een mobiel persoonsalarm wordt op de pagers de locatie aangegeven van 
het laatst gepasseerde locatiebaken. Bijv. NOOD 1e Kliniek Rechts

• Bij een brandalarm wordt op de pager en de display van de brandmeldcentrale 
de detectiezone  weergegeven. Bijv. BRAND BG KLINIEK RECHTS ROOKM
ROOKM = Geactiveerde rookmelder
HANDM = Ingedrukte Handmelder

• De exacte plaats is zichtbaar aan de zgn. nevenindicator” boven de deur. 
Hiervan zijn twee verschillende exemplaren:

  

De aanduiding links en rechts moet je zien vanuit de richting 
dat je de afdeling op komt lopen!



4.5 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 trekkoordalarm  is niet geactiveerd. Dit trekkoord wordt gebruikt als
“anti-valkoord” door deze met de clip aan de broek of ander kledingstuk te 
bevestigen.



4.6 Opladen van pagers

• Voor de nachtdienst zijn 
4 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.



5.1 Noodnummers

• Spoedeisend: (0)112
    Niet spoedeisend: (0)0900 8844

• Ongevallen en technische calamiteiten:
- Intern alarmnummer receptie van de locatie: 8888 
- Servicepunt GGZ inGeest: (0)088 788 5090 

• Opschaling of afstemming met afdelingsmanager en/of directie 
    bij ernstige incidenten of calamiteiten buiten kantoortijden:

- Eigen afdelingsmanager op 06 nummer
- Bij geen gehoor: Dienstdoende manager op 020 7886616



5.2. 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 niet bereikbaar de dienstdoende manager 020 788 6616

De 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 



Tot slot

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

Spreek elkaar aan op onveilig gedrag zodat patiënten in een 
veilige 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.


