
 Veiligheidsinstructie Polikliniek Spaarnepoort 

Tijdens deze presentatie krijg je belangrijke informatie over de 

veiligheidssystemen en de procedures bij BHV en ontruiming. 

 

 

Vanwege de veiligheid  van  

medewerkers en patiënten 

verwachten wij dat iedere  

medewerker deze instructies 

zorgvuldig doorneemt. 

 

 

Veel succes! 

 

De directie. 



1. 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 vluchtwegplattegronden bij de  

brandslanghaspels. 

 

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 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 zitten: 

- bij toegangsdeuren van afdelingen  

- in het midden van lange gangen  

- rond trappenhuizen/liften 

 

Deze brandscheidingen worden aangegeven 

op de vluchtwegplattegronden. 

 

Realiseer dat je bij een brand (voorlopig) 

veilig bent wanneer je het eerstvolgende  

brandcompartiment hebt bereikt.  

Dit gegeven kan je helpen om bij een brand rustig te blijven. 

 

 

 



Zelfsluitende deuren in brandscheidingen 

 

In scheidingswanden van brandcompartimenten 

zitten branddeuren met kleefmagneten die bij  

een brandalarm automatisch sluiten. 

 

 

Brandwerende deuren nooit vastzetten  

met wigjes of open houden met handdoeken 

of stoelen. Het voorkomen van snelle  

uitbreiding/verspreiding van brand en rook 

blijkt vaak levensreddend zijn !!! 

 

 

 

 



2. Ontruimen en brand 

Ontruiming vindt niet alleen plaats bij  

een brandmelding. Denk ook aan:  

- bedreiging met een wapen 

- vrijkomen van gevaarlijke gassen/explosiegevaar 

- bommelding etc. 

 

De procedures bij een brandmelding  

en de BHV organisatie staan beschreven 

in het ontruimingsplan.   

 

De laatste  versie is 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 de parkeerplaats voor Spaarnepoort 

(bij magazijn Spaarne Gasthuis). 

 

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. 

 

 



Gedeeltelijke ontruiming 

Bij een brandmelding in de kliniek besluit de BHV niet altijd tot een totale 

ontruiming. De BHV zal vaak starten met ontruiming van het bedreigde gebied. 

  

In veel gevallen is een horizontale verplaatsing naar een veilige plaats achter 

(minimaal) de eerstvolgende brandscheiding op dezelfde verdieping voldoende.  

Zo nodig volgt in opdracht van de BHV een verdere verplaatsing of totale 

ontruiming naar buiten. 

 

Voorbeeld:  

Horizontale ontruimen binnen afdeling D0 

kan bijv. naar de huiskamer aan de andere 

zijde van de afdeling (achter brandscheiding). 

 

 



Ontgrendelen vluchtdeuren en ontruimingsalarm 

Gebeurt per verdieping! 

 

Bij een brandmelding worden de deuren in de vluchtroutes op de betreffende 

verdieping ontgrendeld.  

Noot: de deuren in de brandscheidingen vallen in het gehele pand dicht. 

 

Bij het indrukken van een handbrandmelder wordt alleen het ontruimingsalarm 

op de betreffende verdieping geactiveerd. 

 

Een totaal ontruimingsalarm voor geheel Spaarnepoort kan alleen worden 

geactiveerd en hersteld op het Ontruimingspaneel bij de receptie GGZ inGeest 

op de 2e verdieping. In dit geval worden ook alle vluchtdeuren in het pand 

ontgrendeld. 

 

 



Vóórkomen 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, ondanks het rookverbod, 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. 



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. 

    Noot:  

      Op gesloten afdeling D0 is de handmelder sleutelbediend. 

      Het kliniekpersoneel van de Brijder en de BHV beschikt over een  

      noodsleutel om deze handmelders te activeren. Deze noodsleutel 

      past ook op de vluchtdeuren van de gesloten afdeling. 

 

 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 van de BHV bij brand 

De brandmeldingen komen binnen 

op piepers.  

 

Bijvoorbeeld: BWD.D BEG.GR. AUTO  

AUTO = Rookmelder 

HAND = Handbrandmelder  

 

 

Deze piepers worden gedragen door de BHV’ers. 

 

Binnen de aangegeven detectiezone is de exacte 

plaats van de brandmelding te vinden door: 

  

- een brandende “nevenindicator” boven de deur 

  bij activering van een rookmelder in een spreekkamer 

 

- een oplichtend led lampje van de betreffende  

  rookmelder in de gang  

 

 

 

   



3. Persoonsalarmering 

De alarmmiddelen op Spaarnepoort: 

DECT en alarmontvanger Mobiele alarmknop Vaste alarmknop 



Mobiele persoonsalarmering 

Medewerkers die in de klinieken werken  

maken gebruik van een mobiele alarmknop. 

Door locatiebepaling wordt de positie (gebied)  

bij een alarm vermeld. 

 

Noot: Externe (onderhouds)medewerkers moeten op de  

klinische afdelingen worden begeleid of zelf over een  

alarmknop beschikken. 

 

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

  

Een persoonsalarm wordt ontvangen op  

de DECT telefoons. Hierop worden de 

verdieping + afdeling van het alarm vermeld. 

Bij een persoonsalarm via een vaste knop  

in de spreekkamers het kamernummer. 

 

De medewerkers met de DECT telefoon  

moeten dus direct reageren op een  

persoonsalarm en zo nodig 112 bellen. 

 

 

 



Vaste alarmknop 

Spreekkamers en activiteitenruimten zijn 

voorzien van een vaste alarmknop. 

  

Zorg dat je: 

- bij de alarmknop kunt 

- en aan de deurzijde plaatsneemt  

om in bedreigende situaties te kunnen alarmeren en vluchten. 

 

Het alarm komt binnen op de DECT telefoons met vermelding van  

MOLEST + kamernummer  

Er is geen alarmsignaal in de gangen. 

 

Dit alarm kan worden gereset  met de groene “afstelknop”. 

 



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. 

 

 

 



4. Locatie-aanduidingen 

Zorg, als je een alarmontvanger draagt, dat je goed op de hoogte bent van de 

locatie-aanduidingen die in de display verschijnen. Bijv. BRAND BWD.D BEG.GR. AUTO 

 

Hierin verschijnt dus als locatieaanduiding: bouwdeel + verdieping 

- bij persoonsalarmen in spreekkamer: + kamernummer 

- bij persoonsalarmen met een mobiele alarmknoppen: + gebied  

 

 

. 
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5. Opladen van DECT, alarmknoppen, piepers 

 Het oplaadrek voor de BHV brandpiepers 

    staat op het kantoor van D0. 

    Hier moet (voorlopig nog) de pieper door 

    de BHV’ers worden opgehaald. 

 

 Oplaadrek DECT’s (alarmontvangers) bij:  

    - receptie GGZ 2
e
 verdieping (foto) 

    - facilitair BG 

    - op teamposten van de klinieken 

 

    Daarnaast staan er enkele DECT’s  

    met oplader in de werkkamers van  

    medewerkers die op persoonsalarmen 

    reageren.   

     

 Oplaadrek alarmknoppen op de teamposten  

    van C0, D0 en D1 

    Plaats de pagers zorgvuldig in het laadrek! 

      Bij een juiste plaatsing volgt een pieptoon 

      en gaat het oplaadlampje branden.  

 

 



6. Verpleegoproepen 

Verpleegoproepen vanuit de  separeer van D0 komen alleen binnen 

op een hiervoor speciaal geprogrammeerde DECT. 

 

 

 

In separeer 



 Spoedeisende hulp : (0) 112 

 Niet spoedeisend : (0) 09008844 

 

 

Interne alarmering 

Maak in noodsituaties (bijvoorbeeld  reanimatie) een noodoproep door een 

persoonsalarm te maken via de mobiele of vaste alarmknoppen. Dit alarm 

komt o.a. binnen bij de medewerkers in de kliniek en de receptie van GGZ. 

 

Bij de receptie GGZ hangt een lijst met bedrijfshulpverleners en 

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

  

 

 

 

7. Noodnummers 



8. AED 

De AED’s bevinden zich op de volgende locaties: 

 

- Begane grond, BHV kast in gang Brijder (C0) 

 

- 1
e
 verdieping, BHV kast in gang Brijder (C1) 

 

 

 

 

 

 



9. Beveiliging en cameratoezicht 

Toegangsbeheer 

De sleutels worden op naam uitgegeven.  

Meldt vermissing van uw sleutel direct bij de huismeester en maak 

geen gebruik van andermans sleutels. 

 

Camerasysteem 

Alleen op afdeling C0 en D0 wordt cameratoezicht toegepast.  

Deze beelden worden niet opgeslagen. 

 



10. 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. 

 


