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Dit is de veiligheidsinstructie voor de medewerkers 
van GGZ inGeest in Gezondheidscentrum Slotervaart.

Deze instructie richt zich met name op:
- Persoonsalarmering
- Brand
- Ontruiming
- Eerste hulp en reanimatie

De volledige en meest recente veiligheidsinstructie 
vind je altijd op GGZ inSide in de groep Veiligheid locaties.  
https://inside.ggzingeest.nl/groups/44-veiligheid-locaties/welcom
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1. Persoonsalarmering

Mobiele alarmknoppen in alle werkruimten: 

Deze kunnen worden gebruikt voor het 
inschakelen van collega’s bij:
- (dreigende) agressie
- brand
- eerste hulp
- ….

Alarmontvangers bij:
- Receptie
- in vergaderruimte en groepsruimte
- 2 mobiel inzetbare voor BHV /alarmopvolgers

De alarmontvangers bij de receptie en vergader/-groepsruimten 
staan hier vast en continu in de oplader.
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Flexibel inzetbare alarmontvangers

De alarmontvangers zijn niet locatiegebonden. 
De twee flexibel inzetbare alarmontvangers in 
de BHV hoek achter de receptie moeten overdag 
worden gebruikt om de alarmopvolging te borgen. 

In principe door de BHV’ers, maar ook andere 
medewerkers kunnen hiervan gebruik maken. 

De alarmontvangers moeten na iedere werkdag weer 
in de oplader.

Let op. 
Gebruik de stopcontacten voor de alarmontvangers niet voor andere doeleinden,  
zoals het opladen van je mobiel of laptop. Het is voorgekomen dat alarmen niet 
werden gehoord doordat alarmontvanger leeg waren doordat de stekker 
niet meer in het stopcontact zat!
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De alarmknoppen zijn kamergebonden!

De rode “BHV noodknop”  (= alarmknop) geeft niet je locatie aan.
Deze moeten altijd op de juiste kamer blijven omdat bij een alarm het 
ruimtenummer wordt vermeld dat achterop de alarmknop staat !!!
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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
    of andere redenen 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
      (wijs ook een collega aan die de overige aanwezige 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.



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 toegesnelde BHV-ers over 
de exacte plek en situatie.
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3. Ontruimen

• 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.

• Start bij het horen van het slow whoop ontruimingssignaal direct met ontruimen.
Neem hierbij je eigen cliënten mee.

Volg de aanwijzingen van de BHV’ers en 
ontruimers zonder discussie op!

Assisteer hen wanneer zij hierom vragen.

• Ga naar de afgesproken verzamelplaats 
en verlaat deze niet zonder toestemming.
= bij verlaten hoofdingang links achter fietsenstalling

• 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.
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Vluchtroutes

Aan beide zijden van de hoofdgang is een vluchtroute naar beneden. 
Druk zo nodig de groene nooddeuropener naast de vluchtdeur in.
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4. Bij ernstig letsel of onwel wording

• Druk op het persoonsalarm (vaste knop of pager) voor hulp en inschakeling  BHV.

• Bel zo nodig direct 112

• Informeer de receptie/beveiliging van het pand via nummer 020 512 5555
Meldt Prezens GGZ inGeest en de aard van de calamiteit. 

Hierdoor zijn zij op de hoogte van de komst van hulpdiensten en kunnen zij mogelijk 
ondersteuning bieden. 

• Laat de hulpverlening over aan de BHV en hulpdiensten en bewaar afstand.
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AED en Verbandmiddelen

De AED bevindt zich achter de receptie.

-
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