
Veiligheidsinstructie De Nieuwe Valerius
Beste medewerk(st)er
Tijdens deze presentatie krijg je belangrijke informatie over de 
diverse veiligheidssystemen en de procedures bij calamiteiten.

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

Veel succes!

De directies



1. Indeling van het gebouw

Binnen het gebouw zijn zowel GGZ inGeest als VUmc gehuisvest.

Op de begane grond  en 4e verdieping is het gebouw verbonden 
met het naastgelegen ziekenhuis VUmc.

Op de Begane grond bevindt
zich de Spoed Eisende hulp 
van VUmc. 

Het Gastenverblijf van VUmc
zit in de noord-west vleugel 
op de 1e t/m de 4e verdieping.

. 



Indeling Begane grond (incl. parkeerdek)

Ziekenhuis
VUmc



Namen van bouwdelen GGZ

Op onderstaande plattegrond van de 3e verdieping staan de namen van de 
bouwdelen en in kleur de brandcompartimenten. Deze 
locatie-aanduidingen verschijnen op de display van de pagers bij 
brandalarmen, persoonsalarmen en verpleegoproepen. 

Het is dus belangrijk dat je de namen van de bouwdelen goed 
kent!



2. De bedrijfshulpverlening (BHV)

Binnen GGZ inGeest kennen we de volgende functies en rollen:
• Ploegleiders BHV  (geleverd door kliniek 1e verdieping)
• BHV’ers
• Ontruimers polikliniek
• Alle overige medewerkers!

We werken voor de BHV samen met:
- de meldkamer van VUmc
- de ploegleider BHV van VUmc 
  (Technicus continudienst)

De procedures zijn vastgelegd in de 
rode calamiteitenmappen op de 
teamposten en op GGZ inSide 
in de groep Veligheid.



2.1 BHV hulpmiddelen

In de BHV kasten op de teamposten en bij hoofdreceptie zitten:
•Verbandtrommel
•Blusdeken
•BHV hesjes (oranje voor BHV, blauw voor ploegleider)
•Deurhangers voor ontruimde kamers
•Een staaflamp
•Een rescue-sheet (wanneer deze niet onder de matras van een
    bedlegerige patiënt in gebruik is)

Meldt bij de Servicedesk wanneer 
je constateert dat zaken 
ontbreken!



2.2 Alarmeringsapparatuur
Op de locatie zijn de volgende middelen voor alarmering. 

•Micropagers voor persoonsalarmen.
•Pagers voor het zenden en ontvangen
    van persoonsalarmen & ontvangen van
    brandalarmen en verpleegoproepen.

•Portofoons voor communicatie tijdens 
    de BHV inzet. Deze moeten altijd AAN staan.

•Handbrandmelders
 
•De rode VUmc noodtelefoon voor:
    - Reanimatieteam/bedreiging vitale functies 44000
    - Melden brand bij meldkamer Vumc  22222



2.3 Reanimatie apparatuur

AED’s:
- bij de hoofdreceptie
- behandelkamer kliniek 1e verdieping
- in de luchtbrug op de 4e verdieping

Crashkar en brancard voor 
Reanimatieteam van VUmc 
in de luchtbrug op de 4e verdieping.



2.4 Hulpmiddelen voor verticale verplaatsing
Evacuatiestoelen (EVAC chairs) zijn bedoeld voor ontruiming van niet of 
moeilijk mobiele personen via de trap.

De EVAC chairs staan op iedere 
verdieping in het noodtrappenhuis 
van de kliniek (midden achter) 
en de polikliniek ouderen. 

In de BHV kasten zit een Rescue-sheet, 
Dit is een glijmat voor onder het 
matras van bedlegerige patiënten. 

Of kan het ook met de lift ?!



2.5 De lift bij brand?

Bij brand gaan de liften in de bedreigde
bouwdelen automatisch naar beneden en
openen de deuren. Deze liften zijn dus niet te gebruiken voor ontruiming.

Maar!

De liften buiten het door brand bedreigde 
gebied blijven normaal in gebruik. 
Deze liften mogen op aanwijzing van de BHV 
worden gebruikt voor de ontruiming van 
personen die slecht ter been zijn.

Bij een brandmelding in de polikliniek is 
de kans dus groot dat de liften in de kliniek
en het gastenverblijf nog gebruikt kunnen 
worden.   



2.6 Nooduitgangen en vluchtroutes

Kijk voordat je aan het werk gaat waar de nooduitgangen zijn en hoe de 
vluchtroutes lopen. Je kunt deze herkennen aan de groene bordjes en 
ze staan op de aanwezige vluchtweg/oriëntatieplattegronden. 



2.7 Openen van nooddeuren in de kliniek

Weet hoe je de nooddeuren moet openen. 
De nooddeuren van de klinieken zijn sleutelbediend. 

Zorg dat je de noodsleutel altijd bij je draagt 
zodat je de nooddeuren altijd kunt openen. 
Bevestig de sleutel met een stevig ringetje 
aan de medewerkerspas en Salto druppel.

Sleutelbediende
Versie.

Handmatige versie
Voor openen 
linksom draaien



2.8 Handbrandmelders

De brandmelders zitten in het deurtje van de brandslanghaspelkasten. 

Let op:
Deze schakelaar is dus niet bedoeld om de brandslanghaspelkast te openen!!! 
Bij activering maakt u een brandalarm, gaat het ontruimingsalarm af en openen de nooddeuren op de afdeling!

Noot: 
Na afloop van het incident kan de brandmeldcentrale pas worden gereset nadat de geactiveerde handbrandmelder is hersteld door 
deze met de noodsleutel naar links “herstel” te draaien.

Noodsleutel rechtsom
naar ‘ALARM’ draaien



2.9 Brandblusmiddelen

Zorg ervoor dat de blusmiddelen altijd vrij bereikbaar zijn.

De brandslanghaspelkasten zijn afgesloten, maar worden 
automatisch ontgrendeld bij een brandalarm op de betreffende 
afdeling. De deurtjes kunnen hierna worden open getrokken.



2.10 Brandwerende scheidingen

Om brand- of rookuitbreiding te voorkomen zijn de verdiepingen 
verdeeld in meerdere brandcompartimenten. 
De scheidingswanden van de brand-
compartimenten zijn te herkennen 
aan zelfsluitende deuren. Deze 
branddeuren sluiten automatisch
bij een brandalarm.

De slaapkamers zijn 30 minuten brandwerend
uitgevoerd. De deuren zijn voorzien van
‘vrijloopdrangers’. Deze deurdrangers 
vormen geen beperking bij het dagelijks 
gebruik, maar zorgen er bij een brandalarm
voor dat de deuren automatisch sluiten. 

Zorg ervoor dat het sluiten van de brand- en slaapkamerdeuren 
niet wordt belemmerd door obstakels! 



2.11 Brandschermen Lift Polikliniek

Bij een brandmelding kunnen rond de lift van de polikliniek de 
brandschermen sluiten. Hiermee wordt een rooksluis rond de lift 
gevormd. De liften zijn op dat moment niet bruikbaar.

Zorg ervoor dat de branddeuren en het brandscherm altijd 
kunnen sluiten. Hier mogen geen spullen tussen/onder staan.



3. Noodsituaties en calamiteiten

3.1 Ontruimen
3.2 Noodnummers
3.3 Calamiteitenprotocol



3.1 Ontruimen

Geheel of gedeeltelijk ontruimen kan zich voordoen in het geval van 
brand, bommelding, bedreiging met wapens etc. 

Alarmering:
- op de poliklinieken klinkt een luid alarm met gesproken tekst,
- op de klinieken en de 5e verdieping alleen een “stil alarm” op de pagers. 

Opdracht:
Zoek het ontruimingsplan en deze veiligheidsinstructie op GGZ inSide.
Deze vind je in de groep Veiligheid.



Specifiek: Alarmering op 5e verdieping 

Op de Noordvleugel van de 5e verdieping zit 
geen luid ontruimingsalarm.

In dit gebied moeten altijd een aantal 
medewerkers een pager dragen waarop
de brandalarmen en persoonsalarmen
binnenkomen. Deze hangen in de teampost.

De pagerdragers moeten de andere
medewerkers op de 5e verdieping bij een
persoonsalarm, brand en ontruiming 
waarschuwen.

Brand …

Molest …



BHV’ers hebben de leiding 
De medewerkers in de kliniek die onregelmatige diensten 
draaien zijn opgeleid als BHV’er. 
De 1e verdieping (IC) levert de ploegleider BHV.

De BHV’ers herken je aan hun hesjes.
Bij calamiteiten is het voor de beveiliging van VUmc 
en de hulpdiensten belangrijk dat de BHV’ers
(en medewerkers) goed herkenbaar zijn.

Bij een calamiteit of ontruiming kan iedere medewerker worden 
ingezet. Zorg dat je beschikbaar bent om ondersteuning te bieden aan 
de bedrijfshulpverleners.

Algemeen uitgangspunt bij ontruiming:
Iedere hulpverlener begeleidt zijn/haar eigen patiënten naar de 
afgesproken of door de BHV aangegeven verzamelplaats.



3.2 Noodnummers

Brand
Intern alarmnummer meldkamer VUmc: 22222
(met rode noodtelefoon)

Reanimatie
Oproepen Reanimatieteam VUmc: 44000
(met rode noodtelefoon)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politie-inzet bij agressie
Spoedeisend: (0)112 | Niet spoedeisend: 0900 8844

Informeren/afstemmen met directie buiten kantoortijden
- eerst de eigen directeur en afdelingsmanager bellen
- Dienstdoende directeur of leidinggevende via 7777

Intern alarmnummer hoofdreceptie
Informeren de receptie over de calamiteit via 8888



3.3 Incidenten en 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 
directeur of leidinggevende via 7777. 

De directeur/leidinggevende bepaalt of opschaling naar het 
Calamiteitenteam noodzakelijk is.

Het Incidenten en calamiteitenprotocol is te vinden :
- in de Calamiteitenmap op de teampost
- op GGZ inSide in het Kwaliteitshandboek
- op GGZ inSide in de groep Veiligheid



4. Brand

4.1 Wat te doen bij het ontdekken van brand
4.2 Het brandalarm
4.3 Wat gebeurt er bij een brandalarm
4.4 Alarmopvolging en BHV
4.5 Het blussen van de brand



4.1 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.

Activeer zo snel mogelijk een handbrandmelder. 
Hierdoor wordt de BHV gealarmeerd. 

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



4.2 Het brandalarm

Brandmeldingen komen binnen via:
•een “stil alarm” op de pagers van de verpleging
•een “luid alarm” via de ontruimingsinstallatie
   (gesproken tekst met verzoek pand te verlaten).

In de melding wordt de verdieping en het 
bouwdeel vermeld: Brand GGZ AM + locatie  

Bij branddetectie door een automatisch 
rookmelder (= AM) gaat ook het lampje 
boven de kamerdeur branden waar de 
rook of brand is gedetecteerd. 



4.3 Wat gebeurt er bij een brandalarm

Bij activering van een handbrandmelder (HM):
•Komt het brandalarm binnen op alle GGZ pagers (= stil alarm).
•Komt het brandalarm binnen bij de meldkamer van VUmc
•Komt het brandalarm binnen bij de meldkamer van de brandweer.
•Gaat het ontruimingsalarm af in de polikliniek. 
•Sluiten alle branddeuren op de betreffende verdieping
•Openen de vluchtdeuren van de kliniek en polikliniek op alle GGZ 
    verdiepingen met uitzondering van de deuren van gesloten afdelingen.

Bij activering van een rookmelder (AM) is het belangrijkste verschil:
- geen totaal ontruimingsalarm in het gehele pand geactiveerd
- de vluchtdeuren van de gesloten afdelingen openen op de betreffende
  verdieping met twee minuten vertraging.

Noot:
Op de pagers en brandmeldpanelen komt bij lage concentraties rook een “Voormelding” binnen. 
Ga snel kijken wat de oorzaak is om uitbreiding van de rook-/brandontwikkeling en een 
echte brandmelding te voorkomen!



4.4 Alarmopvolging en BHV

GGZ inGeest is zelf verantwoordelijk voor de BHV inzet op de eigen 
afdelingen. 

De ploegleider wordt geleverd door de kliniek 1e verdieping (IC). 
 
De (ploegleider) BHV informeert na verkenning zo spoedig mogelijk de 
meldkamer VUmc via de rode noodtelefoon 22222
De meldkamer communiceert vervolgens met de brandweer. 

De beveiliging van VUmc vangt de hulpdiensten op en begeleid hen naar de 
afdeling met de calamiteit (= gidsfunctie)

De Ploegleider BHV van VUmc komt naar de teampost van de betreffende 
afdeling voor afstemming met de ploegleider van GGZ inGeest en neemt de 
rol van ploegleider over bij afdelingoverstijgende calamiteiten, zoals een 
totale ontruiming.  



5. Wat te doen bij een ongeval met letsel

• Roep hulp in van de aanwezige BHV-ers
    (eventueel overdag via intern alarmnummer van de receptie 8888)
    

• 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

• Vang de ambulance/brandweer/politie op wanneer de
    Beveiliging VUmc of onze BHV hierom  vraagt.



Reanimatie/acute bedreiging vitale functies

Vanwege de gezamenlijke huisvesting in de Westflank roept GGZ 
inGeest bij levensbedreigende situaties rechtstreeks hulp in bij VUmc. 

•Bel met rode telefoon reanimatienummer 44000 en meldt:
  “REANIMATIE BIJ GGZ inGeest, Verdieping + plaatsaanduiding 
   (bijv. kliniek 1e verdieping)
•Controleer de vitale functies en START zo nodig DIRECT MET
    handmatig REANIMEREN.
•Laat de dichtstbijzijnde AED ophalen (1e, 4e, Receptie).
•Laat de Crashkar en de brancard uit de luchtbrug op de 
    4e verdieping ophalen.
•Sluit de AED aan wanneer het reanimatieteam van VUmc nog niet is
    gearriveerd en start de AED procedure.
•Vang Reanimatieteam VUmc op bij de entree van de afdeling. 

 



6. Wat te doen bij een bommelding

Er kan bij iedereen een (telefonische) bommelding binnenkomen. 
Handel dan als volgt:

• Blijf rustig, luister en maak indien mogelijk notities.

• Probeer zo veel mogelijk informatie te verzamelen. 
Noteer nauwkeurig de tekst en de tijd van de bommelding met 
eventuele bijzonderheden zoals stem, spraak, accent en  
achtergrondgeluiden.

• Informeer afhankelijk van tijdstip: 
Receptie GGZ (8888) of 
Meldkamer VUmc (rode telefoon 22222).

• Indien er een bommelding is en u wordt
verzocht het gebouw te verlaten, neem 
dan uw eigen jas en tas mee naar buiten.
Deuren en ramen niet sluiten.

Nooddeuren 
met noodsleutel 
openen



7. Wat te doen bij ernstige waterlekkage

• Alarmeer direct  de meldkamer van VUmc via 22222 (rode telefoon).

• Meldt de storing/calamiteit ook direct bij de eigen facilitaire dienst of
    het GGZ inGeest Servicepunt via 088 788 5030

• Schakel bij ernstige waterlekkage geen verlichting of elektrische
   apparaten aan of uit vanwege de kans op kortsluiting en 
   elektrocutiegevaar.

• Ontruim de directe omgeving wanneer een BHV’er of de
   brandweer hier toe opdracht geeft.



 8. Wat te doen bij stroomstoring

• Blijf kalm en stel de patiënten gerust.
    Vanwege de aanwezige noodstroomvoorzieningen 
    blijft het licht in de gangen branden. 

• Maak gebruik van portofoons. 
    Deze kunnen bij uitval van systemen dienen als 
    alarmerings-/communicatiemiddel.

• In de BHV kasten zitten zaklantaarns.

• Op de 5e verdieping bij facilitair (Noord-west vleugel) in 
    ruimte W05.4E4a staat een noodkist met 120 lampen.

• Controleer of er mensen in liften zitten opgesloten.

• Volg de aanwijzingen van de BHV organisatie.



9. Persoonsalarmering

9.1 Algemeen
9.2 Vaste alarmknoppen in spreekkamers
9.3 Mobiele alarmeringsmiddelen
9.4 Locatie-aanduiding
9.5 Alarmeren en resetten micropagers



9.1 Persoonsalarmering algemeen

Conform het beleid van GGZ inGeest moet iedere medewerker tijdens 
contacten met patiënten over een alarmmogelijkheid beschikken
(of begeleid worden door iemand met een alarmmiddel).

Hiervoor heeft u de beschikking over: 
•Vaste molest alarmknoppen in de spreekkamers
•Mobiel molest alarm via micropagers

Alarmering:         de persoonsalarmen komen binnen op de pagers 
                           van de kliniek.

Alarmopvolging:  per afdeling wordt afgesproken wie er voor hulp 
                           naar de aangegeven locatie rennen.



9.2 Persoonsalarmering in spreekkamers

Neem in de spreekkamer zodanig positie
dat u in bedreigende situaties een alarmknop
kunt indrukken. Positioneer u zo mogelijk ook 
aan de deurzijde om in bedreigende situaties 
te kunnen vluchten. 
Gebruik indien dit niet mogelijk is een micropager.

Micropagers zijn in voldoende mate 
beschikbaar bij het KCC / de receptie.

Je mag de micropager zelf pakken 
en in de registratielijst in- en uitschrijven. 

Micropagers moeten dagelijks terug 
in de oplader.



Vervolg: vaste alarmknoppen spreekkamers

• De vaste alarmen op de Begane grond komen 
    binnen op alle pagers. 
    Bijv.: MOLEST 0P 42 = BG Polikliniek, kamer 42

• De vaste alarmen op de overige verdiepingen komen
    alleen binnen op de pagers van de eigen verdieping. 
    

• De alarmknoppen genereren op de polikliniek 
    ook een akoestisch alarm op de gang 
    + boven de deur gaat een rood lampje branden.

   Dit geldt niet voor de polikliniek op de 5e verdieping! 
   Hier wordt gebruik gemaakt van mobiele persoonsalarmering. 
   Het is dus belangrijk dat op deze verdieping de micropagers en pagers
   worden gebruikt!
   



Resetten van een “vast persoonsalarm” 

Een akoestisch alarm op de polikliniek kan
worden gereset d.m.v.:

•Witte schakelknop op “het secretariaat”
   
    Vanwege het ontbreken van een secretariaat aan 
    de poli-/zuidzijde van de 5e verdieping is deze
    voorziening aangebracht in spreekkamer 5.P.37

•Alarmpaneel op de (klinische) teampost
   van de betreffende verdieping.   



9.3 Mobiele alarmeringsmiddelen

De pagers kunnen alarmen verzenden en ontvangen. 
Deze worden gebruikt door de BHV’ers in de kliniek, 
zodat zij hulp kunnen bieden bij een calamiteit.

De micropagers zijn om een alarm te kunnen maken. 
Deze ontvangen geen alarmen.
 
De micropagers staan bij de receptie en zijn bestemd
voor medewerkers en derden wanneer zij werkzaamheden op 
de klinieken verrichten.
 
Bevestig de klemmen van de koordjes zorgvuldig aan de 
kleding om valschade te voorkomen!



9.4 Locatie-aanduiding

De pagers en micropagers beschikken beide over locatiebepaling.
Bij een molest alarm verschijnt de naam van het laatst gepasseerde 
locatiebaken in de display van de alarm-ontvangende pagers.
Voorbeeld: 5e Zuid Achter = 5e verdieping Zuidgang Achterzijde

Beoordeelt vanuit het punt dat u de verdieping vanuit het trappenhuis van de kliniek op komt 
lopen.

Zuid
Z

Noord
N

NW

Poli
P

 Midden
Ingang afdeling

M

Gastenverblijf
GaV



9.5 Alarmeren en resetten micropagers

Alarmeren
Rode knop indrukken.

Resetten micropagers
Plaats de micropager 10-20 sec 
in de oplader. Dit kan bij de receptie
of een losse oplader op de teampost.

Na het geven van een alarm kan met de betreffende micropager pas een nieuw 
alarm worden gegeven wanneer deze is gereset!  Het is dus voor je veiligheid 
belangrijk dat de micropager na afhandeling van het incident direct wordt 
gereset. Zolang dit niet is gebeurd blijft er een rood lampje knipperen en 
ontvang je iedere 5 minuten een waarschuwing door middel van een piepje.

 



10. Verpleegoproepsysteem

Rode knop 
Oproep door patiënt vanuit slaapkamer, invalidetoilet of andere ruimte.
In display pager: ROEP + kamernummer
Voorbeeld: ROEP 3N 08 = verpleegoproep 3e etage Noordzijde kamer 8

Gele knop
Assistentie oproep door personeel.
Zit in slaapkamers bij de deur.
In display pager: ASSIST + kamernummer

Groene knop
Aanwezig / afstelknop voor personeel

Deze oproepen komen door: 
- op de pagers van de eigen verdieping
- op de teampost
- lampjes naast de deur op de gang

De oproepen blijven zich herhalen totdat deze via de groene knop zijn afgesteld.



11. 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 4 dagen
    opgeslagen, zodat deze bij diefstal en andere
    incidenten kunnen worden teruggekeken.



12. Toegangsbeheer

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

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

• Zorg dat deze sleutels niet in handen van 
    patiënten en andere personen terecht komen. 

• Meldt verlies of diefstal van sleutels 
    onmiddellijk bij je leidinggevende en facilitair, 
    dan kunnen de toegangsrechten direct worden
    geblokkeerd.

•  Saltosleutels zijn maximaal 180 dagen geldig.
     Deze periode kan verlengd worden door de
     saltosleutel tussentijds bij de online wandlezer
     bij de receptie aan te bieden.



13. 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 zo min mogelijk handgeschreven notities of afdrukken met patiënt-

    gegevens. Bureaus moeten aan het eind van de dag helemaal leeg zijn. Verwijder
    notities met persoonsgegevens d.m.v. de blauwe bak of sla deze tijdelijk op in
    een eigen afgesloten kast, ladenblok of postvakje.
📫Bewaar geen patiëntengegevens op memorysticks en harde schijf laptop

Melden:
Kom je in je werkzaamheden een datalek tegen of twijfel je daarover? 
- neem contact op met de Commissie Privacybescherming & Informatieveiligheid
- meldt het datalek en andere veiligheidsincidenten in het veiligheids-
  managementsysteem (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.

Meldt onveilige situaties in ons 
Veiligheidsmanagement-systeem (VMS), zodat we vanuit 
de geconstateerde tekortkomingen en analyses 
verbeteringen kunnen doorvoeren.


