
 

Tijdens deze presentatie krijg je belangrijke informatie over de 

veiligheidssystemen en de procedures bij brand en ontruiming. 

 

Vanwege de veiligheid van medewerkers en patiënten verwachten wij 

dat iedere medewerker deze instructies zorgvuldig doorneemt. 

 

Veel succes! 

Veiligheidsinstructie Westerpoort  



Inhoud: 

1.1 Nooduitgangen en vluchtroutes 

1.2 Brandwerende scheidingen 

1.3 Zelfsluitende deuren in brandscheidingen 

 

 

1. Gebouw en installaties 

   KEN JE GEBOUW 

 

Belangrijk is dat je altijd weet waar je je bevindt en waar de 

vluchtwegen en nooduitgangen zijn! 

  

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



Je herkent de vluchtroutes en nooduitgangen aan de groene bordjes boven de 

deur. Deze staan ook op de aanwezige vluchtwegplattegronden op de afdeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Nooduitgangen en vluchtroutes 

Zorg dat de vluchtwegen vrij zijn! 



Controleer bij ontruiming of er mensen in de binnentuin zijn!  

 

 

De deur van de afdeling naar de 

binnentuin en de deur vanuit de  

binnentuin naar buiten worden  

bij brand niet ontgrendeld omdat 

dit geen formele vluchtroute is.  

 

Desgewenst kunnen deze deuren 

bij een calamiteit met de  

saltosleutel worden geopend. 

 

 

1.1.1 Binnentuin gesloten afdeling 



1.2 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. 

 

 Iedere gang met slaapkamers is een apart brandcompartiment (60 minuten).  

 

 De brandcompartimenten worden aangegeven op de vluchtwegplattegronden.  

Deze brandscheidingen zijn ook herkenbaar aan deuren met kleefmagneten en 

deurdrangers. 

 

 Realiseer je dat de patiënten en andere personen bij een brand (voorlopig) 

veilig zijn wanneer zij het eerstvolgende brandcompartiment hebben bereikt.  

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

 

 De slaapkamers zijn een beschermd subbrandcompartiment met 30 minuten 

brandwerende deuren en wanden. Dit voorkomt snelle verspreiding van rook en 

brand bij brand in een slaapkamer en beschermt de patiënt bij brand in een 

andere ruimte.  

 

 



Voorbeeld: Vluchtroute en brandscheidingen Gesl 1
e
 verd.  

----- = 60 min brandscheiding 

----- = 30 min brandscheiding 



1.3 Deuren in brandscheidingen dicht! 

De bescherming door brandcompartimenten werkt alleen wanneer de deuren in 

de brandscheidingen bij brand gesloten zijn!!! 

 

60 minuten brandscheidingen 

Bij een brandmelding sluiten automatisch alle  

branddeuren in de gangen van het gebouw. 

Deze zitten op een kleefmagneet of deurdranger. 

 

 

 

 

Slaapkamerdeuren (30 min. brandscheiding)  

Geen wigje/handdoek/prullenbak tussen de deur! 

Het voorkomen van snelle  uitbreiding 

van brand en rook kan levensreddend zijn !!! 

 

 

  

 

 

 

 

X 



Om een veilige vluchtroute te  

garanderen mogen er in de 

trappenhuizen nooit brandbare 

materialen staan.  

 

 

 

 

 

Een scootmobiel mag nooit in een  

trappenhuis of vluchtweg staan of  

opladen. Op de rechter foto’s staan  

de bergingsplaatsen voor Open en HAT.   

 

Twee redenen: 

- de vluchtweg moet vrij blijven 

- accu opladen vormt een brandrisico  

 

Vluchtwegen en trappenhuizen vrij houden 

X 



2. Ontruimen 

Inhoud: 

2.1 Ontruiming algemeen 

2.2 Ontruimen bij brand 

2.3 Horizontale ontruiming binnen de afdeling 

2.4 Ontgrendelen vluchtdeuren bij brand 

2.5 Ontgrendelen vluchtdeuren gesloten afdeling 

2.6 Ontgrendelen deuren separeerunit 

2.7 Openen vluchtdeuren WP Open en HAT in niet-brandsituaties 

2.8 Openen vluchtdeuren gesloten afdeling in niet-brand situaties 

2.9 De Lift 

 

Westerpoort Gesloten, Open en HAT hebben een gezamenlijk ontruimingsplan. 

Deze staat in het Kwaliteitshandboek en in de Groep Veiligheid op GGZ inSide. 

 

Opdracht:  

Zoek het ontruimingsplan van de locatie op en lees in ieder geval : 

- hoofdstuk 8: Wat te doen bij brand en ontruiming  

- bijlage 4 : Verkorte instructie Brandmelding 



2.1 Ontruimen Algemeen 

 Een bedreigd gebied wordt ontruimd wanneer gevaar bestaat voor de aanwezige 

personen door brand, bedreiging met wapens, explosie, gevaarlijke dampen of een 

bommelding. 

 

 Ontruimen betekent dat iedereen zo snel  

    mogelijk via de dichtstbijzijnde 

    nooddeur het pand verlaat en naar de 

    afgesproken verzamelplaats gaat.  

    Het personeel heeft hierbij de taak om 

    patiënten en bezoekers te begeleiden!  

       

 Bij een ontruiming naar buiten is de 

    verzamelplaats op het grasveld voor 

    de hoofdingang van gebouw Vogelenzang 

 

 

 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. 

 

 



2.2 Ontruimen bij brand 

Ontruimen bij brand gaat in de volgende volgorde: 

 

1. Ontruim (indien mogelijk) eerst de ruimte waar de brand is begonnen 

en sluit de deur van deze ruimte; 

2. Ontruim de tegenoverliggende ruimte; 

3. Evacueer de ruimten links en rechts van de calamiteit; 

4. Ontruim de overige ruimten; 

5. Breng de personen in veiligheid tot voorbij de eerstvolgende 

brandwerende scheiding.   

 

 

 
Ontruimingsplattegrond: 

Kijk waar op jouw afdeling de  

brandscheidingen lopen! 



2.3 Horizontale ontruiming binnen de afdeling 

In de meeste gevallen is horizontale verplaatsing tot achter de eerstvolgende  

60 minuten brandscheiding voldoende.  

 

 

Voorbeeld: 

Bij een beginnende brand in de kliniek wordt indien mogelijk ontruimd naar de 

woonkamer in de andere vleugel.  Zo nodig kan in een latere fase naar buiten 

worden ontruimd via de nooddeur aan het eind van de gang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volg altijd de instructies van de BHV’ers !!! 

 



2.4 Ontgrendelen vluchtdeuren bij brand 

Voor alle gebouwen van Westerpoort Volwassenen geldt dat alle 

vluchtdeuren van het betreffende gebouw bij een brandalarm direct 

ontgrendelen.  

 

 

Enige uitzondering hierop is Westerpoort Gesloten.  

 

- op de gesloten afdeling gaan de vluchtdeuren alleen open bij een 

  brandmelding op de gesloten afdeling zelf 

 

- In dit geval blijven de separeerdeuren dicht. Deze gaan alleen open  

  bij een brandmelding vanuit het separeergebied zelf. 

 

Zie toelichting op de volgende sheets.  

 



2.5 Ontgrendelen vluchtdeuren gesloten afdeling 

 Bij activering van een rookmelder blijven de nooddeuren 2 minuten gesloten  

    om vluchtpogingen te voorkomen. De BHV’ers beoordelen in dit tijdbestek  

    zo snel mogelijk de oorzaak van de brandmelding. 

    De normaliter afgesloten brandslanghaspelkasten ontgrendelen direct.  

 

 Na 2 minuten worden de vluchtdeuren automatisch ontgrendeld.  

    De vluchtdeuren kunnen ook direct worden ontgrendeld door een  

    handbrandmelder in de brandslanghaspelkast in te drukken. 

 

 Bij loos alarm:        

    - Druk de ‘rode verlengknop‘ in de kast achter de  

      teampost in om de vluchtdeuren dicht te houden.  

      (Ingedrukt houden totdat de brandmeldcentrale is gereset.) 

    - Informeer direct de brandweer: 088 0613904 

 

    De brandmeldcentrale mag alleen worden gereset na toestemming van de  

    brandweer.  Na het resetten kan de verlengknop worden losgelaten.  

 

 Bij brand: 112 bellen en start bedrijfshulpverlening / ontruiming. 



2.6 Ontgrendelen deuren separeerunit 

 De deuren van beide separeerruimtes gaan alleen open als de  

    brandmelding vanuit de “zone separeer” zelf komt!  

 

    In alle andere gevallen moeten de deuren van de separeerruimten   

    handmatig door het personeel worden geopend! 

 

 

 In uitzonderlijke situaties kan de BHV bij een 

    brandmelding besluiten de separeerdeuren op 

    afstand te ontgrendelen, zodat de ingesloten 

    patiënten nog een kans hebben om zelfstandig 

    te vluchten.  

    Dit kan door de gele knop in de kast 

    achter de teampost in te drukken. 



2.7 Openen vluchtdeuren WP Open en HAT  

      in NIET-brand situaties 

Bijvoorbeeld bij bedreiging met een wapen, bommelding, gevaarlijke gassen/dampen etc. 

   

Eén deur:      

 

 

 

 

Alle vluchtdeuren: 

 

 

 

                                         

Druk vervolgens  

tegen de paniekstang 

Wel gelijk 112 bellen om door 

te geven dat het geen brand is !!! 
Druk een handbrandmelder in 



2.8 Openen vluchtdeuren Gesloten afdeling 

      in NIET-brand situaties 

 Bij bedreiging of andere noodsituaties  

    kunnen de afzonderlijke nooddeuren van  

    de gesloten afdeling  worden geopend  

    met de saltosleutel. 

 

 

 Indien alle nooddeuren gelijktijdig geopend 

    moeten worden, dan kan dit door een  

    brandslanghaspelkast met de saltosleutel 

    te openen en vervolgens de handbrandmelder 

    in te drukken.  

 

 

 

 
De SALTO SLEUTEL moet iedere  

medewerker dus ALTIJD bij zich dragen! 

Wel direct 112 bellen om door 

te geven dat er geen brand is! 



2.9 De lift 

 

Gebruik bij brand nooit de lift.  

Het verbod om een lift te gebruiken  

komt voort uit de mogelijkheid dat de  

lift stil komt te staan door stroomuitval, 

waardoor de liftgebruikers geen kant  

meer op kunnen. Een veilige ontvluchting  

is dus niet gegarandeerd. 



3. Brand 

Inhoud: 

3.1 Voorkomen van brand 

3.2 Wat te doen bij het ontdekken van brand 

3.3 Interne alarmering bij brand 

3.4 Doormelding en communicatie met de brandweer 

3.5 Locatie-aanduiding bij brand 

3.6 Rolverdeling BHV bij een brandmelding 

 

 

De veiligheidsrisico’s in relatie tot brand worden pijnlijk duidelijk in het filmpje van de 

Onderzoeksraad over de brand bij GGZ Rivierduinen.  

https://www.onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/1020/brand-ggz-instelling-rivierduinen-oegstgeest-12-maart-2011 

Het filmpje staat ook op YouTube en is te vinden onder de zoekterm: ” Reconstructie brand 

Rivierduinen“ 

https://www.onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/1020/brand-ggz-instelling-rivierduinen-oegstgeest-12-maart-2011
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/1020/brand-ggz-instelling-rivierduinen-oegstgeest-12-maart-2011
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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 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 hangen. 

• Meldt  brandgevaarlijke situaties direct bij de leidinggevende 

en in het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) zodat wij hier 

van kunnen leren. 

3.1 Voorkomen van brand 



3.2 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. Open hiervoor op de gesloten afdeling de 

    brandslanghaspelkast met Salto*. 

 

     

     * Als er al een rookmelder is geactiveerd  

           dan is de brandslanghaspelkast reeds ontgrendeld. 

 

 Indien dit nog veilig kan gebeuren: Ontruim de brandende ruimte  

    en sluit de deur. 

 Alarmeer de personen in de naastliggende ruimten en sluit ramen en deuren. 

 Informeer de BHV-ers over de exacte plek en situatie. 

 

 

 

 

 



3.3 Interne alarmering bij brand 

Op Westerpoort Gesloten en Open komt een  

brandmelding alleen binnen op de pagers.  

 

Dit is een zogenaamd  “stil alarm”. 

 

 

 

 

 

Bij een brandmelding in de HAT eenheden  

wordt ook een ontruimingsalarm in het  

betreffende HAT gebouw geactiveerd  

(= “luid alarm”). 

 

 

 

 



3.4 Doormelding en communicatie met brandweer 

 Op Westerpoort Gesloten en Open wordt iedere brandmelding automatisch 

    doorgemeld naar de brandweer. 

    - Bij loos alarm: direct de meldkamer bellen 088 0613904 

    - Bij (beginnende) brand: direct 112 bellen.  

 

 In de HAT eenheden is geen doormelding naar de brandweer. 

    Bij brand dus direct 112 bellen!  

    Het paneel voor het ontruimingsalarm hangt in het rechtse gebouw bij het FACT team. 

 

 Het resetten van de brandmeldcentrale (BMC) 

    mag alleen na toestemming van de brandweer.  

 

 De BMC van Westerpoort Gesloten bevindt 

    zich bij de Receptie.  

 

 Westerpoort Open en Gesloten hebben één 

    doormelding. De hoofd BMC zit in  

    Westerpoort Open in Technische ruimte 0.3.09 

 

 

 



3.5 Locatie-aanduidingen bij brand 

De BHV’ers ontvangen een brandmelding met locatiebepaling op hun pagers. 

 

Bijvoorbeeld:  BRAND 

  1
e
 OPEN LINKS 

  ROOKM 

Hiermee wordt het gebied aangegeven van de brandmelding. 

De exacte plaats van de brandmelding is te zien d.m.v. een brandend lampje boven 

de deur. 

 

 

 

 

 

 

Voor bepalen links- midden – rechts geldt: kijkrichting vanaf voordeur afdeling  

 

 

 

 

 

      



3.6 Rol Ploegleider BHV bij brandmelding 

De afdeling waar de brandmelding plaatsvindt levert de ploegleider BHV. 

De medewerker die deze rol vervult moet bij aanvang van iedere dienst bekend zijn. 

 

De ploegleider: 

 pakt portofoon en hesje en gaat naar het brandmeldpaneel bij de ingang 

 wijst twee BHV-ers aan, welke op onderzoek uitgaan, en nemen een portofoon mee 

 belt bij een brand 112 en activeert een handbrandmelder 

 belt bij loos alarm de meldkamer via 088 0613904 

 bepaalt bij een brandmelding op de gesloten afdeling of de nooddeuren gesloten moeten 
    blijven en geeft in dit geval opdracht de verlengknop op de teampost ingedrukt te houden 

 geeft leiding aan de ontruiming (volgorde) en registreert de voortgang 

 ontvangt, informeert en begeleidt de brandweer 

 schaalt bij grote calamiteiten op naar de afdelingsmanager/directie 

 als situatie onder controle is: resetten na toestemming brandweer 

 geeft opdracht om te controleren of alle nooddeuren weer dicht zijn 

 roept betrokkenen bijeen om te evalueren 

 



3.7 Rol bedrijfshulpverleners bij brandmelding  

De BHV-ers: 

 

 Pakken op hun teampost een hesje en portofoon en gaan snel naar het 

     brandmeldpaneel van het pand waar de brandmelding vandaan komt. 

     In ieder gebouw blijft één medewerker achter op de kliniek(en). 

 

 De twee BHV-ers die als eerste ter plaatse zijn 

     - nemen een onderweg een brandblusser mee,  

     - voeren de deurprocedure uit en beoordelen de situatie, 

     - blussen zo mogelijk direct de beginnende brand en sluiten de deur, 

     - informeren de ploegleider via de portofoon. 

 

 Bij ontruiming neemt bij voorkeur een BHV’er van de afdeling waar 

     de brandmelding plaatsvindt de leiding bij ontruiming van de kamers. 

     Het personeel van de afdeling kent de patiënten en hun zelfredzaamheid het 

     beste. De zelfredzaamheid is vooraf vastgesteld met de WAR-systematiek. 

 

 



4. Persoonsalarmering 

Inhoud: 

4.1 Alarmeringsmiddelen 

4.2 Alarmeren 

4.3 Testen van de alarmpagers 

4.4 Vaste alarmknoppen 

4.5 Locatie-aanduidingen bij persoonsalarm 

4.6 Trekkoordalarm en valschade voorkomen 

4.7 Opladen van pagers 

4.8 Alarmopvolging bij agressie 

 

 

 

 



4.1 Alarmeringsmiddelen 

 

 

Mobiele alarmeringsmiddelen 

 

 

 

 

 

Vaste alarmknoppen 

 



4.1.1 Gebruik mobiele alarmeringsmiddelen 

Beleid GGZ inGeest: 

Iedere medewerker en externe onderhoudsmedewerker moet op de  

klinische afdelingen over een alarmmiddel beschikken of hij/zij wordt begeleid 

door iemand met een alarmmiddel !!! 

 

 BHV’ers en medewerkers die hulp 

moeten bieden bij een persoonsalarm 

moeten over een pager beschikken 

waarmee zij alarmen kunnen verzenden 

en ontvangen. 

 

 

 

 De overige medewerkers (behandelaren,  

technische medewerkers) hebben voldoende 

aan een pager waarmee zij een persoonsalarm 

kunnen verzenden. Deze kunnen worden  

opgehaald bij de Receptie. 

 

 

 



  4.2 Alarmeren 

Alarmeer door 2x kort op de alarmknop te drukken.  

 

Deze NOOD oproep komt gelijktijdig binnen op alle A71 pagers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij een persoonsalarm wordt de naam van het laatst gepasseerde 

locatiebaken meegezonden.  

 

 

 

 

Alarmknop 

aan bovenzijde 
Alarmknop 

aan voorzijde 

Type A71 Type A51 



4.3 Testen van de alarmpagers 

Test je pager bij aanvang van iedere dienst! 

 

Maak bij type A71 een testalarm door de 

alarmknop 1x lang in te drukken.  

Dit testalarm komt alleen op je eigen pager 

binnen. In de display verschijnt   

Test NOOD + de locatie  

 

 

Test type A51 wanneer je deze uit het  

laadrek bij de receptie pakt.  

Alarmknop 1x lang indrukken. 

Controleer of dit testalarm op  

pager 229 van de receptie binnenkomt.  



4.4 Vaste alarmknoppen 

Spreekkamers en activiteitenruimten zijn 

voorzien van een vaste alarmknop.  

 

Rode knop    =  NOOD 

Gele  knop    =  Assistentie 

Groene knop =  Resetten NOOD en Assistentie 

 

 

 

Deze alarmen komen binnen op alle pagers. 

 

Er gaat tevens een lampje boven de betreffende 

kamerdeur branden. 

 

 



4.5 Teksten voor locatie-aanduidingen 

 Bij een mobiel persoonsalarm wordt op de pagers de locatie aangegeven van 

    het laatst gepasseerde locatiebaken. Het is dus een gebiedsaanduiding. 

 

    Voorbeeld in display:  NOOD   

   Gesloten 

   BG Fitness 

 

 

 Bij een vaste knop voor persoonsalarmering in een spreekkamer of een 

    activiteitenruimte wordt ook het kamernummer in de display vermeld: 

 

    Voorbeeld in display: NOOD 

   GESL_BG_LINKS 

   0.2.02 

     

     

 

 

   



4.6 Trekkoordalarm en valschade voorkomen 

 De pager wordt met de clip aan de broekrand of riem bevestigd.  

    De alarmknop naar boven gericht om eenvoudig te kunnen alarmeren. 

  

 

 Het trekkoordalarm  is geactiveerd.  

    Wanneer het trekkoord uit de pagers wordt getrokken (bijvoorbeeld wanneer een 

    patiënt de pager afpakt) wordt een persoonsalarm gemaakt. 

 

 

 Het trekkoord wordt ook gebruikt  

    als “anti-valkoord” door deze met  

    de clip aan de broek of ander 

    kledingstuk te bevestigen. 

 

 



4.7 Opladen van pagers 

 De oplaadrekken staan in de kast  

    achter de teamposten en bij de Receptie 

 

 Door de dag- en avonddiensten op de kliniek 

    worden dezelfde pagers gebruikt.   

 

 Voor de nachtdienst zijn andere pagers 

    gereserveerd om het oplaadproces  

    te structureren.  

    In de display staat … Nacht 

 

 De pagers voor de dag/avond moeten dus gedurende de nacht in 

    de opladers staan!  

 

 Plaats de pagers zorgvuldig in het laadrek. Bij een juiste plaatsing  

    volgt een pieptoon en gaat het oplaadlampje branden. 

 

 



4.8 Alarmopvolging bij agressie 

 De verpleging op de klinieken spreekt af wie gaan assisteren bij  

    persoons- en brandalarmen.   

 

 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 

      (denk hierbij ook aan het begeleiden van de overige patiënten) 

 

 Opvang en nazorg 

    Nabespreken met de betrokken medewerkers en patiënten. 

    De leidinggevende kan medewerkers voor het bedrijfsopvangteam (BOT) 

    aanmelden.   

 



5. Verpleegoproepsysteem 

Dit systeem zit in: 

- slaapkamers (bij Open 1op alle kamers) 

- in MIVA slaapkamers 

- in MIVA toiletten 

 

 

 

 

Uiterlijk is hetzelfde als alarmknoppen in spreekkamers, echter: 

 

Rode knop = VERPLEEG 

Gele  knop =  Assistentie 

Groene knop = Resetten VERPLEEG en Assistentie 

 

Voorbeeld in display: VERPLEEG 

   OPEN BG RECHTS 

   0.3.14 



6. Algemene informatie 

Inhoud: 

6.1 Levensbedreigende situaties 

6.2 Noodnummers 

6.3 Calamiteitenprotocol 

6.4 Cameratoezicht 

6.5 Datalekken 

6.6 Gas- en waterlekkages 

6.7 Stroomstoringen 

6.8 Defecte sloten 

 

 

 

 



6.1 Levensbedreigende situaties 

1. Roep om hulp of alarmeer door een alarmknop in te drukken 

 

2. Direct 112 (laten) bellen 

 

3. Controleer vitale functies en START zo nodig DIRECT MET REANIMEREN 

 

4. Laat de AED bij de Receptie  

en zo nodig de verbandtrommel 

halen. 

 

  

 

 

 



 Spoedeisend:    112 

 

    Niet spoedeisend:   0900 8844 

 

 Intern alarmnummer (Receptie) 8888 

 

 Technische calamiteiten  088 788 5090 

 

 

 Opschaling of afstemming met management buiten kantoortijden: 

 

- Afdelingsmanagers;   06 12283244 Corne Schijvenaars 

  

    06 12258905 Rik Martens 

 

- Directeur KIC  06 23115793 Bouke Bijnsdorp 

 

- Dienstdoende manager;    7777  (= 06 22800445) 

 

6.2 Noodnummers 



6.3 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 via 7777.  

 

De betreffende manager/directeur bepaalt of opschaling naar het 

Calamiteitenteam/ niveau raad van bestuur noodzakelijk is. 

 

Het Calamiteitenprotocol is te vinden in het Kwaliteitshandboek op 

intranet onder de thema’s “Calamiteiten en suïcidaliteit “ en 

“Veiligheid en gedragsregels”.  

Opdracht: Zoek het Calamiteitenprotocol op intranet 

 



 In het pand hangen op veel plaatsen camera’s. 

 

 De beelden op de gangen en in  

    separeer/afzonderingskamers  worden 

    gebruikt om de veiligheid van patiënten 

    en medewerkers te verhogen.  

 

In separeer en afzonderingskamers is cameratoezicht alleen toegestaan 

wanneer de behandelend arts hiervoor in Argus de indicatie heeft gesteld.  

 

Deze beelden worden om privacy redenen nooit opgeslagen. Wanneer er 

geen personeel achter de monitor met de camerabeelden zit, mogen de 

beelden niet zichtbaar zijn.  

 

 

 

 Alleen de beveiligingsbeelden van de toegangsdeuren worden  

opgeslagen, zodat bijvoorbeeld na diefstal de beelden kunnen worden 

teruggekeken. Hiervoor is toestemming vereist van de directie en juriste. 

 

 

 

6.4 Cameratoezicht 



6.5 Datalekken 

Wat is een datalek? 

Dit is een situatie waarin sprake is geweest van onbedoelde toegang tot 

persoonsgegevens of van vernietiging of wijziging van persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee personen te identificeren zijn. 

Daarbij zijn ernstige nadelige gevolgen voor de betrokkene(n) niet uit te 

sluiten.  

 

Voorbeelden van een datalek zijn:  

- Papieren met patiëntengegevens die kwijtgeraakt zijn; 

- Een kwijtgeraakte of gestolen USB stick met privacygevoelige informatie; 

- Een laptop of tablet die vergeten wordt en niet goed beveiligd is; 

- Het onbeveiligd verzenden van een e-mail met patiëntengegevens; 

- Een bestand met tot patiënt herleidbare gegevens (zoals namen en/of 

    postcodes) dat gedeeld wordt met externen;  

- Een inbraak door een hacker. 

 



Het voorkomen van datalekken 

Voorkom datalekken: 

- Vergrendel het beeldscherm 

- 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 direct 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. 



6.6 Gas- en waterlekkages 

Gaslekkage of ernstige waterlekkages 

Bel tijdens kantooruren de receptie via het interne noodnummer 8888 of 

waarschuw een facilitair accountmanager of huismeester. 

 

Bel buiten kantooruren, afhankelijk van de urgentie: 

- 112  

- de storingsdienst via 020 7885090 

 

De plaatsen van de hoofdsluiters van water, gas en elektra van de 

panden staan in het ontruimingsplan.  

 

De sleutels en procedure om   

hoofdafsluiters op het terrein  

dicht te draaien hangen achter  

een breekglaasje bij de Receptie 

van Westerpoort gesloten. 

 

  



6.7 Stroomstoringen 

 Bij een stroomstoring blijft de  

    noodverlichting en telefonie nog 

    1 à 2 uur op de noodvoeding werken. 

 

 Maak bij uitval van telefonie  

    gebruik van portofoons. 

 

 Bij de receptie staat een rode kist   

    met individuele noodverlichting. 

 

 

 Schaal bij langdurige stroomstoringen op naar de leidinggevende.  

    Hij/zij besluit tot opschaling naar een centraal calamiteitenteam. 

 

 De protocollen en (GHOR) checklisten voor noodsituaties zijn te vinden in: 

    - het Kwaliteitshandboek  

    - GGZ inSide in de Groep Veiligheid – Noodprocedures 

 



6.8 Defecte saltosloten 

Op de gesloten afdeling zijn de slaapkamer- 

deuren voorzien van een extra cilinderslot om de  

deuren van buitenaf te kunnen openen wanneer 

het saltoslot niet werkt.  

De sleutel hangt in de kast achter de teampost.  

 

 

 

 

Dit geldt niet voor Westerpoort Open en HAT. 

Bij de Receptie ligt een PPD apparaat en instructie voor noodopening van 

deuren met een niet werkend Saltoslot. 

Tijdens kantooruren kan hiervoor de huismeester worden benaderd.  

Buiten kantooruren de Storingsdienst 020 7885090 



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. 

 


