
 Veiligheidsinstructie Burgemeester Roëllstraat 

Tijdens deze presentatie krijg je belangrijke informatie over de  

veiligheidssystemen en BHV procedures. 

 

 

Vanwege de veiligheid  van  

medewerkers en patiënten 

verwachten wij dat iedere  

medewerker deze instructies 

zorgvuldig doorneemt. 

 

Veel succes! 

 

De directie. 



Gebouw en installaties 

In ieder gebouw van GGZ inGeest zijn bouwkundige en installatietechnische 

maatregelen genomen om de veiligheid van de aanwezigen te garanderen.  

 

   KEN JE GEBOUW ! 

 

 

Belangrijkste is dat je altijd weet  

waar je je bevindt en waar de 

vluchtwegen en nooduitgangen zijn! 

 

De vluchtwegen worden aangegeven  

op de ontruimingsplattegronden in  

de gangen. 

 

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

 

 



Nooduitgangen en vluchtroutes 

Volg bij ontruiming de vluchtroute- 

aanduiding naar de dichtstbijzijnde 

nooduitgangen tenzij de BHV ‘ers  

aangeven dat je een andere  

vluchtroute moet volgen. 

 

 

 

 

 

 

Niet zelfredzame personen 

Geef aan de BHV door wanneer er medewerkers, 

patiënten of bezoekers zijn die niet zelfstandig  

kunnen vluchten vanwege fysieke beperkingen. 

  

    

 

 



Brandwerende scheidingen 

Om bij brand- en rookverspreiding veilig vluchten te garanderen liggen beide 

trappenhuizen in een brandcompartiment. Deze compartimentgrenzen  

verhinderen dat brand of rook zich snel door het gebouw verspreid. 

 

Om deze reden zijn alle kamers rond het grote trappenhuis voorzien van 

brandwerende deuren en een deurdranger. Deze deuren moeten dus altijd 

gesloten blijven.  

 

De brandscheidingen worden aangegeven 

op de vluchtwegplattegronden in de gangen. 

 

Brandwerende deuren nooit vastzetten  

met wigjes. Het voorkomen van snelle  

uitbreiding van brand en verspreiding van 

rook blijkt vaak levensreddend te zijn.  

 

 

 

X 



Ontruimen en brand 

Ontruiming vindt niet alleen plaats bij een brandmelding. Denk ook aan:  

bedreiging met een wapen, explosiegevaar door gas, bommelding etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De procedures bij een brandmelding en de BHV organisatie staan beschreven 

in het ontruimingsplan.   

 

De laatste  versie van het ontruimingsplan en deze veiligheidsinstructie 

zijn te vinden op GGZ inSide; groep Veiligheid. 

 

 



Het ontruimingsalarm gaat af; wat nu? 

Wacht bij een ontruimingssignaal (slow whoop)  

niet op instructies van de BHV. Sluit ramen en  

deuren en neem direct de vluchtroute.  

Begeleid hierbij ook je eigen patiënten en bezoekers 

naar de nooduitgang. 

 

 

Bij een totale ontruiming naar buiten is de  

verzamelplaats op het parkeerterrein 

aan de achterzijde van het pand. 

 

 

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. 

 

 



Bij het zelf 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. 

 Informeer de toegesnelde BHV-ers over de  

    exacte plek en situatie. 

 



Alarmering bij brand (voor BHV) 

Bij een brandmelding via de slow whoop 

kan de zone worden afgelezen op de  

brandmeldcentrale d.m.v. een rood  

LED lampje achter de verdieping. 

 

Hierop staat HM + verdieping  

(= handbrandmelder), maar het betreft 

ook de rookmelders op de verdiepingen. 

 

 

 

 



Openen van nooddeuren 

Bij een brandmelding gaat in het gehele gebouw het ontruimingsalarm af en 

ontgrendelen alle deuren in de vluchtroutes. 

 

 

Bij ontruiming in niet-brandsituaties 

moet het groene kastje worden  

ingedrukt om de nooddeur te openen. 

 

Na gebruik moet de nooddeuropener 

worden “gereset” met een zwart plastic 

sleuteltje. Deze ligt bij de receptie.  



Alarmknop en alarmontvangers 

Persoonsalarmering: 

Alarmontvangers in groepsruimten 

Alarmknop in spreekkamers 



Persoonsalarmering 

In iedere spreekkamer ligt een alarmknop. 

De alarmknop is aan de spreekkamer gekoppeld. 

Zorg er dus voor dat deze altijd  

in de juiste kamer blijft !!! 

 

 

De persoonsalarmen komen als “Noodoproep” 

binnen op alle alarmontvangers met  

vermelding van het kamernummer. 

 

Ook de BHV’ers dragen een alarmontvanger. 

Zij halen deze op bij de receptie. 

 

 



Alarmopvolging bij agressie 

 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 

 

 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. 

 

 

 



Beveiligingsdeuren op de begane grond 

Achter de receptie zijn  twee bedieningsknoppen: 

(wordt nog aan gewerkt) 

 

  

 Voor het openen van de deur  

   tussen de wachtkamer en het  

   hoofdtrappenhuis voor patiënten 

   en bezoekers.  

 

 

 

 

 Voor ‘noodsluiting’ van de voordeur  

   bij ongewenste bezoekers / onraad.  

 

 

 

 



 Spoedeisende hulp :   112 

 Niet spoedeisend :   09008844 

 Intern noodnummer Receptie 8888 

 

Interne alarmering 

Maak in noodsituaties (bijvoorbeeld  reanimatie) een noodoproep door een 

persoonsalarm te maken via een alarmknop. Dit alarm komt o.a. binnen bij 

collega’s waaronder de BHV’ers.  

 

Bij de receptie hangt een lijst met bedrijfshulpverleners en 

telefoonnummers. Zo nodig kan de receptie de BHV’ers bellen. 

  

De AED en verbandtrommel bevinden zich bij de receptie. 

 

 

 

 

Noodnummers 



Springgevaar 

De ramen in de spreekkamers zijn 

afsluitbaar met een sleutel en  

voorzien van letselwerende folie.  

(wordt nog aan gewerkt) 

 

Het grote trappenhuis is voorzien  

van veiligheidsnetten.  

 

Het noodtrappenhuis, waar deze  

netten niet zitten, is alleen 

toegankelijk voor medewerkers. 

Houd deze deuren gesloten. 

  

 

 



Lift 

Het pand is voorzien van een kleine lift 

zonder kooi-afsluiting.  

Ga nooit tegen de schachtdeur staan! 

 

Patiënten met een rolstoel of scootmobiel 

moeten in de spreekkamers op de begane 

grond worden behandeld. 

 

 

De lift is voorzien van: 

- een luide alarmbel 

- een telefoonverbinding met Skylift  

  (knop 10 sec ingedrukt houden) 

   
Alarmbel 



Mindervalidentoilet (MIVA)  

Het alarmkoord in de MIVA toilet op de begane grond veroorzaakt 

een akoestisch signaal. Komt dus niet binnen op de alarmontvanger.   

 

 

 

Resetknop Alarmkoord Signaallamp 



Beveiliging en cameratoezicht 

Toegangsbeheer 

Het gebouw is (met sleutel) toegankelijk op  

maandag t/m vrijdag tussen 7.30 en 21.00 uur.  

Op de overige tijden staat het gebouw op  

het inbraakalarm en is alleen toegang met  

een alarmcode mogelijk 

 

Bij activiteiten buiten de openingstijden moet een aanvraag worden 

ingediend bij het servicepunt. 

 

Sleutels 

De saltosleutels en andere sleutels worden op naam uitgegeven.  

Meldt vermissing van uw sleutel direct bij de huismeester en maak geen 

gebruik van andermans sleutels. 

 

Camerasysteem 

Bij de toegangsdeuren en in het grote trappenhuis op de verdiepingen 

hangen camera’s. De beelden zijn zichtbaar bij de receptie. Door middel 

van deze camera’s kan de receptie bij agressie-incidenten de situatie 

beoordelen en interne of externe hulp mobiliseren. Deze camerabeelden 

worden niet opgeslagen. (Wordt nog aan gewerkt) 

 



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 ook 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. 

 

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. 

 


