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Veiligheidsinstructie van Hilligaertstraat

Tijdens deze presentatie krijg je belangrijke informatie over de 
veiligheidsprocedures op het gebied van:
- persoonsalarmering
- brandveiligheid en BHV
- spoedeisende eerste hulp en reanimatie
- noodnummers
- beveiliging

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

Veel succes!



Persoonsalarm in spreekkamers
In iedere spreekkamer zit een bedrade alarmknop.
In de tuinunit zitten vaste rode alarmknoppen.

Zorg ervoor dat deze goed bereikbaar is!

Ga in spreekkamers zoveel mogelijk aan de kant van de deur zitten, 
zodat je in noodsituaties kunt vluchten, met de alarmknop binnen handbereik.

X?



Alarmering
Het alarm is een doordringende hoge toon.

Op het kastje in het trapportaal wordt bij een alarm
de verdieping aangegeven.

Boven de deur van de betreffende kamer 
gaat bovendien een rode lamp branden.

Op het paneel achter de receptie is het exacte
kamernummer te zien. De receptionist roept het 
kamernummer naar de hulpverleners in het pand!

Resetten kan alleen op dit paneel achter 
de Receptie via de AFSTEL knop (rechts onder)



Alarmopvolging bij agressie
• Alle aanwezige medewerkers die het alarm horen gaan naar de betreffende kamer!

• Alleen de receptie blijft op zijn/haar positie:
- bekijkt kamernummer op het molestalarm paneel en roept dit naar de hulpverleners
- belt zonodig in opdracht van de woordvoerder of behandelaar 112 of 0900-8844
- opent de binnendeur van de sluis wanneer de agressieve patiënt naar buiten wilt vluchten
  (zodat hij zelf niet de zwarte drukknop hoeft te bedienen).

• Bij agressie ligt de regie van de acties bij de persoon die het alarm heeft gemaakt. 
Wanneer deze door stress c.q. schrik niet in staat is te handelen, neemt de 
verantwoordelijke behandelaar of een collega het over. Hij/zij is de woordvoerder.

• De woordvoerder meldt aan de andere personen:
- het waarom van het alarm, korte uitleg van de situatie,
- uitleg van de actie, wat en hoe,
- de verdeling van taken,
- er wordt een collega aangewezen die de overige patiënten begeleid.



Opvang en nazorg

• Na elke calamiteit wordt het incident met betrokkenen besproken.
Indien mogelijk ook met de betrokken patiënt.

• Maak zo nodig afspraken hoe patiënten en bezoekers die het incident (van de zijlijn) 
hebben meegemaakt worden opgevangen en begeleid.

• Medewerkers kunnen worden aangemeld voor het Bedrijfsopvangteam (BOT).
De gegeven staan op GGZ inSide in de Vitaliteitskast.



Veiligheid achter de receptie

• Neem op de eerste werkdag achter de receptie de rode map met werk- en 
veiligheidsinstructies door.

• Onder normale omstandigheden is de voordeur open.

• Er kunnen zich (dreigende) omstandigheden,
voordoen waarbij de voordeur en sluis worden
gesloten met de rode knop. 
Bijvoorbeeld bij een gebouwverbod.

• Spreek personen met een gebouwverbod aan en verzoek hem/haar het pand 
te verlaten met verwijzing naar het toegangsverbod.



Alarmering achter de recptie

De alarmknop voor de receptie zit onder het molestalarm paneel. 
Knop aan onderzijde indrukken.



Brandalarm

• Het pand is niet voorzien van rookmelders. De aanwezige personen moeten dus bij het 
constateren van brand of rookontwikkeling direct alarmeren.

• Alarmeer door het ruitje van een rode of blauwe handbrandmelder in te drukken, waarbij 
direct het ontruimingsalarm wordt geactiveerd. Hierdoor wordt ook de BHV organisatie 
geactiveerd.

 

• Een brandmelding wordt niet automatisch doorgemeld naar de brandweer.
Bij een beginnende brand en serieuze rookontwikkeling moet dus ook direct 112 
worden gebeld! 
In niet spoedeisende situaties kan de meldkamer van de brandweer worden gebeld via 020 6212121



Deursturingen bij brandalarm

Bij een brandmelding worden twee typen deursturingen verricht: 

Vluchtdeuren ontgrendelen
Wanneer de voordeur is afgesloten, wordt deze bij een brandmelding ontgrendeld. 
(nog checken bij oefening)

Branddeuren sluiten
De deuren in de brandscheidingen 
sluiten ter voorkomingen van 
rook- en branduitbreiding.

Hier mogen dus nooit spullen staan
die het sluiten belemmeren!



Wat doe je bij een ontruimingsalarm?

• Bij een ontruimingsalarm hebben alle medewerkers een rol.

• Iedereen start direct met de ontruiming en gaat via de aangegeven 
vluchtroutes naar buiten. 
De behandelaren begeleiden hun eigen bezoeker(s) naar buiten.

• Blijf niet voor de voordeur staan. Hier komen de hulpdiensten aan.
De verzamelplaats is voor de Vredeskerk.

• Bij brand de lift niet gebruiken!

• Volg de aanwijzingen van de BHV. 
Iedere medewerker kan taken toebedeeld krijgen van de BHV organisatie!
Bij calamiteiten is de BHV organisatie leidend.



Wat doet de BHV bij een brandmelding

• De aanwezige BHV’ers gaan bij een ontruimingsalarm naar de Receptie.

• Kijken in display van de brandmeldcentrale waar een handbrandmelder is geactiveerd. 

• Pakken hesje en portofoon. Testen de portofoons voordat zij uit elkaar gaan.

• Spreken af wie de rol van ploegleider neemt.

• Twee BHV ers (of BHV’er met een aan te wijzen medewerker) gaan met 1 portofoon naar de plaats 
van de brandmelding. 

• Zij pakken op de verdieping de brandblusser mee,
zodat indien nodig direct kan worden geblust. 

• Zij informeren z.s.m. de ploegleider via de portofoon.

• Indien dit nog niet is gebeurd, zo nodig 112 (laten) bellen.

• Zo nodig ontruimen per verdieping en deuren na controle sluiten. 



Vervolg: BHV bij een brandmelding

De Ploegleider BHV kan medewerkers aanwijzen voor:

• het controleren bij de trap dat er geen personen teruglopen,
• het opvangen en begeleiden van de hulpdiensten die buiten aankomen 

(hesje aan laten trekken),
• de ontruimde personen de weg wijzen naar de verzamelplaats bij de Vredeskerk,
• het opvangen van de ontruimde personen bij de Vredeskerk.



Taken Receptie bij brandmelding

• De aanwezige BHV’ers waarschuwen. 
• Lijst met telefoonnummers hangt achter de receptie.
• BHV hesjes en portofoons pakken en aanreiken.
• BHV sleutelbosje uit rood kastje achter de receptie halen 

voor BHV of Brandweer (evt. ook bos aan ronde hout te gebruiken)
• Logboek met pen uit de telefoniekast pakken.

Sleutelsetjes:
• Sleutelset met ronde houten bordje is voor dagelijks gebruik.
• Sleutelset in rode kastje receptie voor de brandweer.
• aan deze bosjes zit ook de sleutel voor de poort achter het tuinhuis (=alternatieve 

vluchtroute).



Resetten brandmeldcentrale
De Brandmeldcentrale (BMC) alleen resetten wanneer de ploegleider hier de opdracht voor geeft. 
De werkwijze is alsvolgt:

- Op BMC de sleutel op AAN zetten om het bedientableau te ontgrendelen.
- Knop Alarm Extern indrukken om de sirene uit te schakelen.
- Kijken welke groep / verdieping het alarm heeft gegeven.
- Het ruitje van ingedrukte handbrandmelder vervangen. Zolang dit niet is gebeurd kan je de 

BMC niet resetten. De nieuwe ruitjes liggen op de BMC.
- Tweemaal de alarm oplichtende rode knop op de BMC indrukken.
- Knop Alarm Extern indrukken om te resetten.
- Sleutel weer in normale stand draaien.



Spoedeisende Eerste hulp en reanimatie

• Alarmeer in spoedeisende gevallen z.s.m. de aanwezige BHV’ers. 
Dit kan door:
- met vast toestel noodnummer 8888 te bellen (de receptie alarmeert de BHV)
- een persoonsalarmknop in te drukken

• De BHV pakt zo mogelijk direct BHV hesje, portofoon, verbandkoffer en AED en 
beoordeelt z.s.m. de situatie. Zij laten bij reanimatie 112 bellen en beginnen direct met 
handmatig reanimeren (totdat de AED opgehaald en gebruiksklaar is).

• AED en BHV koffer hangen 
achter de receptie.



Opsluiting in de lift

• Bij een alarm vanuit de lift klinkt, tijdens het indrukken
van de alarmknop, een akoestisch signaal in de gang.

• Ga naar de lift en maak contact met de ingeslotene.
Probeer deze gerust te stellen en zeg dat direct 
hulp wordt ingeschakeld.

• Bel de Servicedesk 020 788 5030 of de facilitair locatiemanager of huismeester. 
Een medewerker met de opleiding “bevrijden liftpassagiers” moet z.s.m. ter 
plaatse komen.

• Indien deze niet direct beschikbaar is, de brandweer bellen 020 6212121

Noot: Ingang machinekamer is in de tuin links, achter de vuilnisbakken. De machinekamer kan 
worden geopend met de moedersleutel aan het BHV bosje.



Toegangsbeheer

• De voordeur en sluis zijn onder normale omstandigheden tussen 8.45 uur en 16.45 uur 
geopend.

• Ook bij kortdurende verlaten van de Receptie wordt een vervanger geregeld.

• Wanneer een patiënt zonder afspraak binnenkomt direct de bureaudienst inschakelen of 
de eigen hulpverlener als die niet in gesprek is. 
Niemand mag zomaar naar boven lopen! Maak wanneer dit toch gebeurt een 
persoonsalarm.
 

• Vóór 08.45 uur worden bezoekers via intercom te woord gestaan en niet binnengelaten.

• Om 16.45 uur wordt de voordeur gesloten met de rode knop op de balie.

• Voor 20.30 uur moet iedereen het pand verlaten i.v.m. automatische 
inschakeling van het inbraakalarmsysteem.



Open en sluitprocedure

• Om 07.00 uur wordt het inbraaksysteem automatisch uitgeschakeld.
Vóór die tijd kan de schoonmaker geweest zijn die het systeem zelf in- en uitschakelt.

• Omdat na 16.45 uur de deur automatisch in het slot valt hoeft de laatst vertrekkende de 
voordeur niet af te sluiten. Wel altijd bij vertrek controleren of deze dicht is.

• Bel bij problemen met het inbraaksysteem of de voordeur met Trigion 088 2981500. 
Leg de situatie aan hen uit. Zij bellen vervolgens de waarschuwingsadressen van de 
facilitaire dienst voor nadere instructies
.

• Wanneer je binnen bent dan kan je de Trigion ID van de Receptie gebruiken om je te 
legitimeren. Deze staat op een kaartje in het sleutelkastje bij de bureaudienst.
In dit geval ben je voor Trigion een bevoegde gesprekspartner.

• Meldt avondactiviteiten (na 20.30 uur) 5 dagen van te voren via Topdesk 
met datum en aangepast tijdstip.



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 patiëntgegevens;
• Het mee kunnen luisteren bij gesprekken over of met patiënten;
• 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 ons netwerk vanuit 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 (met Windows+L of in nieuwe omgeving Vergrootglas+L).
- Deel geen wachtwoorden.
- Benader de werkomgeving van GGZ inGeest niet via onbeveiligde open WIFI netwerken.
- Maak geen handgeschreven notities of afdrukken met patiëntgegevens.
- Bewaar geen patiëntgegevens 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 de Commissie Privacybescherming & Informatieveiligheid
- meldt het datalek in het veiligheidsmanagementsysteem (VMS)
Op GGZ inSide vind je de benodigde gegevens.



Melden van onveilige situaties en technische 
storingen

• Meldt onveilige situaties bij je leidinggevende en doe hiervan 
melding in het veiligheidsmanagementsysteem (VMS)
U vindt de link naar VMS op GGZ inSide.

• Alle meldingen en vragen op technisch en facilitair melden via 
Topdesk. 

• Bel bij spoedeisende zaken, om de urgentie te benadrukken, na de 
topdeskmelding ook met:
- de Servicedesk 020 788 5030
- of de facilitair locatiemanager of huismeester van de locatie



Belangrijke noodnummers

Algemeen noodnummer                          112

Politie niet spoedeisend                           0900 8844

Brandweer - niet spoedeisend                  020 6212121

Intern noodnummer Receptie HIL            8888

Servicedesk                                             020 788 5030

Technische storingen                              020 788 5090

buiten kantoortijden 



Tot slot

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

Een veilige omgeving is een belangrijke voorwaarde voor herstel van de patiënt!

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


