
Veiligheidsinstructie Zuiderpoort

Tijdens deze presentatie krijg je belangrijke informatie over de 
veiligheidsprocedures. Dit betreft onder andere: 
- persoonsalarmering
- brand en ontruiming
- bedrijfshulpverlening
- beveiliging en cameratoezicht
- informatiebeveiliging
- noodnummers 

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

Noot: 
Voor de medewerkers in de kliniek, die tevens BHV’er zijn en met persoonsalarmering lopen, is een 
uitgebreidere versie opgesteld.

Veel succes!



Persoonsalarmering met rode paniekknop

In de spreek- en werkkamers zitten
rode alarm-/paniekknoppen. 

Resetten met de groene knop op 
dezelfde  kamer.

Alarmering van collega’s door middel van:
- een akoestisch alarm op de gang
- een alarm op alle piepers van verpleging (bijv. Kant. A0 Paniek A038 Kantoor)
- een melding op de display bij het secretariaat op de verdieping
- de rode lamp boven de betreffende kamerdeur



Alarmknop bij de recepties/secretariaten 

Onder het werkblad van recepties en 
secretariaten zit een witte alarmknop.

De alarmering is gelijk aan de noodoproep 
met de rode knop.

Ook dit alarm moet worden hersteld met 
de groene knop (2x indrukken) achter de 
receptie waar het alarm is gemaakt.



Assistentie-oproep met oranje knop

De oranje knop is van oorsprong een 
verpleegoproep waarmee om “assistentie”
wordt gevraagd.
 
Deze assistentie oproep genereert:
- een “stil alarm” op de pagers van de kliniek 
- een zoemer en displaytekst op witte kastje bij receptie/secr.
  voorbeeld: Kant. A0 Assist A038 Deur
  Noot: Er staat “deur” omdat de oranje knop bij de deur zit. Bij de rode knop staan hier “kantoor”.

-  een rode knipperende lamp boven de deur

Het alarm moet worden hersteld met de groene 
afstelknop op de kamer waar het alarm is gemaakt. 
Bij 1x indrukken gaat de witte lamp op de gang 
branden en bij 2x indrukken gaat de lamp uit.



 Lampkleuren op de gang

Noodoproep met Rode knop: Rood

Assistentie oproep Oranje knop:Rood knipperend

”Niet storen” met Groene knop: Witte lamp boven gangdeur

 
Oproep vanuit een toilet: Wit met rood knipperend



Alarmopvolging bij agressie

• De verpleging op de klinieken spreekt af wie gaan rennen/helpen bij 
persoons- en brandalarmen. 

• Bij een persoonsalarm op een Polikliniek of FACT-gang gaat iedere 
medewerker die dit hoort direct kijken waar het alarm is gemaakt (rode 
lampje boven de deur) en wat er aan de hand is.

• 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 te hulp schietende personen:
    - het waarom van het alarm, korte uitleg van de situatie
    - uitleg van de actie, wat en hoe
    - de verdeling van taken
      (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.  



Veiligheid in uw spreekkamer

Positioneer uw werkplek bij voorkeur zodanig dat u bij agressie kunt:
- alarmeren; kunt u bij de alarmknop?
- vluchten

Het kan voorkomen dat juist patiënten vanwege angsten aan de deurzijde 
willen zitten. Het is in dit geval aan de behandelaar om dit risico te taxeren en 
een passende oplossing te vinden.
 
Plan risicovolle gesprekken niet op momenten dat er weinig collega’s aanwezig 
zijn. 

Wees bij suïcidale patiënten alert op openstaande of te openen ramen en/of  de 
bereikbaarheid van een balkon of dak.



Wat te doen bij het ontdekken van brand

• Blijf kalm! 
• Ga nooit de rook in. Denk altijd aan je eigen veiligheid en die van anderen!  
• Indien dit nog veilig kan gebeuren: ontruim de brandende ruimte en sluit de 

deur. 

• Activeer zo snel mogelijk een handbrandmelder
door het glaasje in te drukken

Het brandalarm wordt ingeschakeld en geeft 
een alarm op de piepers en een automatische
melding naar de brandweer.

• Bel toestel 8888 voor interne hulp (noodnummer Receptie Spaarne Gasthuis) 
en vertel wat er aan de hand is.

• Begeleid de eigen patiënten naar de dichtstbijzijnde nooduitgang. 

• Verzamel op de verzamelplaats.



Alarmering bij brand en ontruiming

Buiten de klinieken wordt bij ontruiming  een “Luid alarm” toegepast.
Het zgn. slow-whoop signaal wordt per verdieping geactiveerd. 

Op de klinieken is alleen “stil alarm”. Hier komt het brand- en ontruimingsalarm 
binnen op de piepers van het verplegend personeel. 

De alarmen komen ook binnen op het  Ontruimingspaneel bij de receptie van 
Zuiderpoort  en de nevenpanelen op teamposten. 

De slow whoops op de overige verdiepingen
gaan niet af. Wanneer de ploegleider BHV hiertoe
besluit, kan hij/zij een totaal ontruimingsalarm
voor alle verdiepingen activeren op het paneel
bij de receptie van Zuiderpoort.   



Locatie-aanduidingen bij brand

De BHV’ers ontvangen een brandmelding met locatiebepaling (detectiezone) 
op hun piepers.

Bij activering van een rookmelder
is de plaats van de brandmelding
ook te zien d.m.v. een brandend 
lampje boven de deur.



Deursturingen bij brand

Bij een brandmelding worden twee typen deursturingen verricht: 

De deuren in de vluchtroutes worden, met uitzondering van de gesloten 
afdelingen, direct ontgrendeld  = vluchtdeuren

Bij een brandmelding sluiten alle branddeuren in de brandscheidingen ter 
voorkomingen van rook- en branduitbreiding.

Een branddeur is te herkennen 
aan de zogenaamde kleefmagneet (foto).

Zorg ervoor dat er geen obstakels 
zijn die de doorgang van een vluchtdeur 
of het sluiten van een branddeur 
belemmeren!



Rolverdeling bij brandmelding en ontruiming

De BHV organisatie staat beschreven in het ontruimingsplan. De laatste versie is, 
evenals deze veiligheidsinstructie, te vinden in de groep Veiligheid op GGZ inSide. 

Rolverdeling bij een brandmelding:

• De BHV-er van de Kliniek HC gaat naar het brandmeldpaneel en heeft de rol van 
ploegleider BHV. 
Bij een brandmelding op de HC wordt deze rol overgenomen door de IC.

• De overige BHV-ers pakken op hun teampost hesje, portofoon en stift en gaan 
direct naar de aangegeven locatie.

• In de Polikliniek zijn per verdieping ontruimers aangesteld. 
Bij een alarm (slow whoop) ontruimen zij hun verdieping en melden dit via de 
portofoon bij de Ploegleider BHV gereed.
Noot: hierna kunnen zij door de BHV worden ingezet voor ontruiming van andere verdiepingen of het 
bewaken van de toegang van de verdieping zodat personen niet kunnen teruglopen.

• Bij een ontruiming heeft iedere medewerker een rol! Hij/zij begeleidt 
de eigen patiënten/bezoekers naar buiten en kan door de BHV worden
ingezet voor ondersteunende taken. De BHV organisatie is leidend!

 
 



Ontruiming

Een bedreigd gebied, verdieping of gebouw wordt ontruimd wanneer gevaar 
bestaat voor de personen die zich hier bevinden. Denk aan: brand, gebruik 
van wapens, explosie, gevaarlijke dampen of een bommelding.

Start bij een ontruimingssignaal direct met ontruimen.
Neem uw eigen patiënten/bezoekers via de aangegeven vluchtroutes mee 
naar de dichtstbijzijnde nooduitgang.

Jassen, tassen, 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.

De lift niet gebruiken! 
Bij een brandmelding worden de liften naar de begane grond gestuurd. In andere situaties is gebruik 
van de liften tijdens calamiteiten voorbehouden aan de BHV en hulpdiensten. 

Volg de aanwijzingen van de BHV’ers of Ontruimers zonder discussie op!



Verzamelplaatsen

Bij een ontruiming naar buiten zijn er meerdere verzamelplaatsen.
Volg de aanwijzingen van de BHV en professionele hulpdiensten. 
    
    
De eerste is op het grasveld naast 
de hoofdingang van Zuiderpoort. 

 

    

Een tweede aan de overzijde van de vijver.
    
  



Levensbedreigende situaties

1. Roep om hulp of alarmeer d.m.v. de dichtstbijzijnde rode of oranje 
alarmknop

2. Bel direct Reanimatie team Spaarne Gasthuis: 7777

Laat direct intern noodnummer Spaarne Gasthuis bellen: 8888
Stem met hen af of (0)112 moet worden gebeld en wie dit doet.

Bel als bovenstaande alarmering niet goed verloopt 112

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



AED en Verbandmiddelen

Ruimte AED Verbandkoffer

Begane grond Receptie x x

Begane grond HC x x

Ie verdieping  kliniek Ouderen B x x

3e verdieping Ruimte  zorgadministratie A 3.02 x x

Begane grond IC  x

Begane grond FACT ruimte A006  x



Beveiliging / toegangsbeheer

• Openingstijden van Zuiderpoort en receptie: 
    ma t/m do  8.00 – 20.00 uur
    vrijdag 8.00 – 18.00 uur

• Buiten deze openingstijden is het gebouw alleen toegankelijk met een 
company-card. Ook de liften werken vóór 08.00 uur en na 18.00 uur   
alleen met de company-card.

• Company-cards dienen te worden aangemaakt bij het Servicecenter van het 
Spaarne Gasthuis.

• Alle deuren en ruimtes in het gebouw zijn voorzien van een saltoslot. De 
saltosleutels worden geleverd door de receptie en de huismeester.

• De toegangsrechten (autorisaties) van zowel de Saltosleutel als 
Company-card worden door de huismeester toegekend.



• In het pand hangen op diverse 
plaatsen camera’s.

• 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.

• De beelden op de gangen en in sommige patiëntenkamers* worden 
gebruikt voor de veiligheid van patiënten en medewerkers. Deze beelden 
worden om privacy redenen nooit opgeslagen.

Wanneer er geen personeel achter de monitor met de camerabeelden zit, 
moet de monitor worden uitgeschakeld. Patiënten en bezoekers mogen 
geen zicht hebben op de camerabeelden.

* In de HIC extra beveiligde kamers en afzonderingskamers is cameratoezicht alleen toegestaan
  wanneer de behandelend arts hiervoor in Argus de indicatie heeft gesteld. 

Cameratoezicht



Inschakelen beveilingspersoneel SG

Bij dreigende agressie, onraad of verdachte situaties in de algemene 
(verkeers)ruimten of op het terrein kunnen wij de beveiliging van het Spaarne 
Gasthuis inschakelen.  Zij kunnen niet worden ingeschakeld bij incidenten 
binnen onze klinische afdelingen. 

De beveiliging kan worden ingeschakeld via:
- intern noodnummer 8888 (Receptie Spaarne Gasthuis)
- Receptie Zuiderpoort 



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 (met Windows + L of Vergrootglas + 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 de Commissie Privacybescherming & Informatieveiligheid
- meldt het  datalek in het veiligheidsmanagementsysteem (VMS)
Op GGZ inSide vind je de benodigde gegevens.



Doorgeven 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 gebied graag
    telefonisch of per mail doorgeven aan:

     - De huismeester, Mhamed Hammouchi  06 23425246, 
       mail: huismeesterzuiderpoort@ggzingeest.nl 

     - of de Receptie, tel 7222, 
       mail receptiezuiderpoort@ggzingeest.nl



Belangrijke noodnummers

Algemeen noodnummer 112

Intern noodnummer 8888

Reanimatie team Spaarne Gasthuis 7777

Servicecentrum Spaarne Gasthuis 43210



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.


