
Veiligheidsinstructie Zuiderpoort

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

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

Veel succes!



 Persoonsalarmering

• Iedereen die zich zelfstandig over
een klinische afdeling beweegt moet
beschikken over een alarmpager (A51). 
Deze zijn te verkrijgen bij de receptie.

• In de spreek- en werkkamers zitten
vaste alarmknoppen. 

• Op dit type pager (A71) kunnen alarmen
worden gegeven en ontvangen. 

Hiermee lopen de BHV’ers / degene 
die bij een alarm in actie moeten komen. 

Type A 
51

Type A 
71



   Alarmeren

Alarmeer door 2x kort op de alarmknop te drukken. 

Deze NOOD oproep komt gelijktijdig binnen op alle pagers van het 
verplegend personeel op de klinieken.

Alarmknop
aan voorzijde

Bij het geven van een persoonsalarm wordt de naam van het laatst 
gepasseerde locatiebaken meegezonden. 

Alarmknop
aan bovenzijde



Locatie-aanduidingen Persoonsalarm

Bij een persoonsalarm verschijnt in de 
display: NOOD + locatie-aanduiding

Bestudeer de plattegronden met de
locatie-aanduidingen op de teamposten!
(zie voorbeeld Begane Grond op de volgende sheet)

 
Links en rechts
Ga er bij locatie-aanduiding links/rechts vanuit dat je van buiten de 
afdeling komt aan rennen. 

Noot:
Aan de grenzen van het bebakende gebied wordt aan de locatie-aanduiding  “einde”  toegevoegd.  
Bijv. “Nood BG Wintertuin Einde”. In dit geval is de alarmerende persoon het laatst het locatiebaken
van de Wintertuin gepasseerd. Je weet dan niet hoe hij/zij verder is gelopen (naar buiten, het 
Spaarne Gasthuis of FACT).



Locatie-aanduidingen persoonsalarm BG



Alarmopvolging bij agressie

• Het team spreekt bij aanvang van iedere dienst af wie gaan rennen
op de persoons- en brandalarmen buiten de eigen afdeling. 

• 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
- bij calamiteit op de afdeling wordt een collega aangewezen die
  de overige patiënten begeleid.

• Opvang en nazorg: 
- Na elke calamiteit spreken de betrokkenen het incident na. 
- Indien mogelijk ook met de betrokken patiënt. 
- Maak afspraken hoe overige patiënten en bezoekers worden
  opgevangen en begeleid.



Testen van alarmpagers

Test altijd je pager bij aanvang van iedere dienst!

Maak bij type A71 een testalarm door de
alarmknop éénmaal 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 éénmaal lang indrukken.
Controleer of dit testalarm op 
pager 250 van de receptie binnenkomt.

Lever je pager in bij de receptie wanneer het testalarm niet 
goed werkt en vraag/pak een andere pager.



Trekkoord en valschade voorkomen

• Voorkom vallen en schade door:
- het trekkoord aan de kleding te klemmen
- de clip aan broekrand of riem te bevestigen 

De alarmknop naar boven gericht om 
eenvoudig te kunnen alarmeren 
(= 2x kort drukken).

 
• Het trekkoordalarm is geactiveerd.

Wanneer het trekkoord uit de pagers wordt getrokken (bijvoorbeeld 
wanneer een patiënt de pager afpakt) wordt een persoonsalarm 
gemaakt.



Opladen pagers

• De laadrekken bevinden zich bij de receptie.
Pak hier de pager van je eigen afdeling 
(kleurcodering) en registreer dit in het 
schrift op de receptiebalie.  

• Er zijn afzonderlijke pagers voor:
   - dag/avond
   - nacht

• Plaats de pager na deze diensten in de oplader.
Als dit niet gebeurt, dan kan de persoonsalarmering door een lege 
batterij in noodsituaties niet functioneren! 
  

• Plaats de pagers zorgvuldig in de oplader.
Hierbij moet een piep hoorbaar zijn en het ledlampje moet gaan 
branden.



Afbakening rol BHV’ers

• De bedrijfshulpverleners in de klinieken verrichten de BHV taken 
(eerste hulp, brandbestrijding, ontruiming) voor geheel Zuiderpoort, 
dus ook voor FACT en de polikliniek. 

• Hierbij wordt samengewerkt met de PAAZ en GAAZ van het Spaarne 
Gasthuis in Zuiderpoort. Bij calamiteiten bieden wij wederzijds 
ondersteuning.

• Uitzondering!
Bij een algehele ontruiming van Zuiderpoort geldt een bijzonderheid. 
In dit geval heeft het kliniekpersoneel de handen vol aan de 
ontruiming van de klinieken en moeten de polikliniek, FACT en 
ondersteunende diensten hun eigen ontruiming organiseren! 



Ontruiming van de polikliniek

• Het ontruimingsalarm gaat per verdieping. Start alleen met ontruimen 
bij een ontruimingsalarm op je eigen verdieping.
 
Noot: in het verleden ging de polikliniek vaak ontruimen bij een ontruimingsalarm op 
de begane grond.

• Binnen de polikliniek, FACT en ondersteunende diensten moeten 
ontruimers worden aangesteld. Bijvoorkeur per verdieping zodat 
vooraf duidelijk is wie welke rol heeft.

• De medewerkers van ADB hebben de taak om de mensen in de 
centrale hal naar de verzamelplaats buiten te begeleiden. Eén met 
hesje in de hal en één bij de verzamelplaats buiten.

• De ontruimers krijgen een portofoon en hesje en worden jaarlijks 
geïnstrueerd.

• De ploegleider BHV blijft de leiding houden over de gehele ontruiming. 
Instructies en communicatie over de voortgang via de portofoon.



Het vóórkomen van brand
Wees om het brandrisico zo klein mogelijk te houden alert op de volgende punten:

● Binnen geldt op de gehele locatie een rookverbod, met uitzondering van de 
hiervoor aangewezen rookplaatsen. 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 gehangen worden.

● Meld deze en andere brandgevaarlijke situaties direct bij je 
leidinggevende.



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. 

• Activeer zo snel mogelijk
een handbrandmelder.
    
Op de gesloten afdelingen
zijn deze sleutelbediend.                 

• Indien dit nog veilig kan gebeuren: ontruim de brandende ruimte en sluit de 
deur. 

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

Noodsleutel rechtsom
naar ‘ALARM’ draaien



Alarmering interne organisatie

Het zogenaamde “stil alarm” wordt toegepast op klinische afdelingen. 
Dit betreft:
- alarm op de pagers van het verplegend personeel
- alarm op de nevenpanelen bij Receptie GGZ en teamposten
Een brandmelding komt binnen op alle pagers.

Het “Luid alarm” (slow whoop signaal) wordt toegepast in de polikliniek, de 
dagbehandeling, therapieruimten, kantoorgedeelten en techniekruimten.
Dit ontruimingsalarm wordt per verdieping geactiveerd. 

Voorbeeld: 
Bij een brandmelding op de HC komt het alarm binnen op alle pagers van het verplegend 
personeel en de bedieningspanelen. Gelijktijdig gaan ook de slow whoops in de openbare 
ruimten en het FACT op de begane grond af. 

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
van de ontruimingsalarminstallatie bij de 
receptie van Zuiderpoort.   



Locatie-aanduidingen bij brand

De teksten bij een brandmelding zijn als volgt opgebouwd:
BRAND – Verdieping – Bouwdeel – Gebied – Hand of Aut

AUT = Automatisch melding = rookmelder
HAND = Handbrandmelder

Het Spaarne Gasthuis is de Noordzijde.

Voorbeelden:  B.G. BWD B NOORD AUT
            1e BWD C ZUID HAND

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



Bouwdelen en oriëntatie bij brandmeldingen
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P.S. Gaat om oriëntatie bouwdelen. Plattegronden zijn door verbouwingen niet 100% goed. 



Ontruimingsinstructie buiten de klinieken

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.

Na een ontruimingsalarm of opdracht van de BHV tot ontruiming heeft iedere 
medewerker van GGZ inGeest een rol!

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

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.
    
  



Ontruimen bij brand

Ontruimen bij brand gaat in de volgende volgorde:
1. Ontruim eerst de ruimte waar de calamiteit is begonnen
    (indien mogelijk) 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 binnen het brandcompartiment; 
5. Breng de personen in veiligheid tot voorbij de eerstvolgende
    brandwerende scheiding.

In de meeste gevallen is een horizontale verplaatsing naar een veilige 
plaats achter (minimaal) de eerstvolgende brandscheiding voldoende.

Zo nodig volgt in opdracht van de BHV of brandweer een verdere interne 
verplaatsing of totale ontruiming naar buiten.



Brandscheidingen

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.

Brandscheidingen zijn 
herkenbaar aan deuren 
met kleefmagneten en 
deurdrangers 

en 

worden aangegeven op de 
vluchtwegplattegronden.

60 min. = rood
30 min. = groen C (afd IC)

ICU

B (afd HC)
E

    D
(Paaz)

Begane grond



… dus brandscheidingen:

• bij de toegangsdeuren van de afdelingen

• bij de gangdeuren op afdelingen.

• rond de MIVA slaapkamers, zodat niet of verminderd zelfredzame
    patiënten hierin langer beschermd zijn

• rond de trappenhuizen/liften voor een beschermde vluchtroute

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.



Deursturingen bij brand

Bij een brandmelding worden twee typen deursturingen verricht: 

Vluchtdeuren ontgrendelen
De deuren in de vluchtroutes worden, met uitzondering van de 
gesloten afdelingen, direct ontgrendeld.

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



Automatisch sluiten van branddeuren

Bij iedere brandmelding in gebouw Zuiderpoort sluiten alle 
branddeuren in de gangen.

Een branddeur / brandscheiding
is te herkennen aan het
mechanisme voor de 
kleefmagneet.

Zorg ervoor dat er geen obstakels 
zijn die het sluiten van een 
branddeur belemmeren!



Vluchtdeuren gesloten afdelingen

Op de gesloten afdelingen openen de vluchtdeuren uitsluitend bij een 
brandmelding vanuit de betreffende afdeling. Dit geldt voor:
- afdeling IC
- afdeling HC
- afdeling Ouderen B
- afdeling Ouderen C
Voorbeeld: bij een brandmelding op Ouderen B blijven de vluchtdeuren van Ouderen C gesloten.

De vluchtdeuren kunnen bij nood altijd direct geopend worden door: 
- een handbrandmelder te activeren: vluchtdeuren eigen afdeling ontgrendelen

- met de noodsleutel: iedere deur afzonderlijk

De NOODSLEUTEL moet iedere medewerker
ALTIJD bij zich dragen en ‘onlosmakelijk’ 
verbonden worden met de medewerkerspas.



Vervolg: Vluchtdeuren gesloten afdelingen
• Bij activering van een rookmelder op een gesloten afdeling blijven de 

nooddeuren gedurende 2 minuten gesloten (om vluchtpogingen te 
voorkomen).

• Binnen deze 2 minuten moet snel worden beoordeeld of sprake is van een 
echte of loze brandmelding.

• Bij een brandmelding kunnen de nooddeuren
langer dan 2 minuten dicht worden gehouden door de 
verlengknop op de teampost permanent ingedrukt
te houden. De BHV bepaalt op basis van een risicotaxatie
of deze verlengknop wordt gebruikt.                                                                    

• Na het resetten van de brandmeldcentrale 
(met toestemming van de brandweer) 
kan de verlengknop worden losgelaten.

• De nooddeuren kunnen binnen deze periode van 
2 minuten direct worden geopend door een 
sleutelbediende handmelder op de afdeling te activeren.                                 

Nooddeuren
dicht 
houden

Nooddeuren
openen



Ontgrendelen vluchtdeuren EBK’s

• De deuren van de extra beveiligde kamers (EBK’s in de ICU) 
moeten altijd handmatig door het personeel worden geopend!

De patiënten worden door het personeel / BHV naar een veilige 
plaats geleid.
 

• De toegangsdeur en tussendeur van de ICU zijn voorzien van 
elektrische sloten en worden uitsluitend bij een brandmelding 
binnen de ICU automatisch ontgrendeld.

De deur van de ambulance ingang wordt bij een brandmelding 
niet geopend. De vluchtroute is naar de gesloten afdeling.



Rolverdeling BHV

De BHV organisatie staat beschreven in 
 - de ‘Werkinstructie BHV-ers Zuiderpoort bij brandmelding”
 - het ontruimingsplan (zie GGZ inSide groep: Veiligheid locaties)

Rolverdeling bij een brandmelding:
- De BHV-er van de HC gaat naar het brandmeldpaneel in het gangetje
  naar FACT 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 snel naar de aangegeven locatie. 
- Op iedere afdeling zijn 2 portofoons. Eén portofoon wordt meegenomen
  door de BHV en de andere blijft op de afdeling.
- De BHV-er op de afdeling van de brandmelding neemt direct de 
  brandblusser mee en start na aankomst 2e BHV’er de deurprocedure.
- Bij ontruiming van het brandcompartiment neemt de BHV’er van 
  de betreffende afdeling de leiding vanwege zijn/haar kennis van
  de patiënten en hun zelfredzaamheid (WAR systematiek). 



Ontgrendelingknop Zuiderpoort 

Bij het brandmeldpaneel zit een sleutelbediende knop waarmee in 
extreme noodsituaties in één keer alle elektrische deuren in 
Zuiderpoort kunnen worden ontgrendeld incl. de deur vanuit de ICU 
naar buiten (ambulance-ingang ).

De deuren vergrendelen weer
wanneer de sleutel wordt 
teruggedraaid en uitgenomen.



Resetten brandmeldcentrale (BMC)

• Met het Spaarne Gasthuis is afgesproken dat de BHV van GGZ inGeest de 
brandmeldcentrale zelf mag resetten.

Dit alleen na toestemming van de brandweer!

• De brandmeldcentrale bevindt 
zich in de FACT gang, 
links van de Receptie 
ruimte A0.67 Alarm

   De resetinstructie 
   hangt naast de BMC.

 



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 (0)112

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



AED en Verbandmiddelen



Beveiliging / toegangsbeheer

• Openingstijden van Zuiderpoort en receptie:  ma t/m vrij 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 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.


