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A. Richtlijnen bij noodgevallen 

Dit hoofdstuk wil je informeren over de te volgen instructies bij noodgevallen zoals brand, 

rookontwikkeling, een ongeval, evacuatie van het gebouw of andere omstandigheden waarbij een 

dringende interventie vereist is. 

Zorg dus dat je op de hoogte bent van deze inhoud. 

 

In en rond het ziekenhuis geldt een algemeen rookverbod. Roken is enkel toegelaten in de 2 

rookstations aan de buitenzijde van het ziekenhuis. 

 

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met de preventieadviseur! 

Anke Meeus – (015 89) 11 59 – Anke.Meeus@emmaus.be 

Brand 

Wat moet je doen als je een brand vaststelt? 

1. Druk op de branddrukknop en bel het intern noodnummer: 2222 

Geef hierbij steeds volgende inlichtingen: 

 Uw naam en dienst 

 Uw locatie (technisch nummer) 

 Wel of geen patiënten in gevaar 

2. Preventief ontruimen 
Evacueer alle personen uit het getroffen lokaal naar de verzamelplaats. Er zijn geen vaste 

verzamelplaatsen in het ziekenhuis. Een verzamelplaats is een ruimte achter minimum 2 branddeuren. 

Sluit na ontruiming de ramen en deuren van het getroffen lokaal en alle (kamer-)deuren van het 

getroffen compartiment. Hou toezicht over de geëvacueerde personen in de verzamelplaats. Ontruim 

de naburige kamers indien nodig. 

3. Doe één bluspoging 

Een kleine beginnende brand is meestal nog makkelijk te blussen. Op elke verdieping zijn 

brandblusapparaten aanwezig. Probeer met één bluspoging zo snel mogelijk de brand te blussen. 

Neem echter nooit onnodige risico’s. 

Vluchtweg en nooduitgang 

Om jezelf bij een noodgeval snel en via de kortst mogelijke weg in veiligheid te kunnen stellen, zijn 

een aantal vluchtwegen en nooduitgangen voorzien. Deze zijn aangeduid met groene pictogrammen 

ter hoogte van de plafonds. 

 

                   
 

mailto:Anke.Meeus@emmaus.be
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Evacuatie 

Een compartiment en/of dienst wordt pas volledig ontruimd na overleg met de supervisor en/of 

brandweer. Evacueer alle personen van het getroffen compartiment en/of dienst naar de 

dichtstbijzijnde verzamelplaats. Er wordt verwacht dat dokters en doktersstagiairs zich naar Spoed 

begeven voor het verzorgen van eventuele gekwetsten. 

 

Basisopleiding brandveiligheid 

Er is een basisopleiding brandveiligheid beschikbaar.  

 Ga via Internet Explorer naar http://brandveiligheid/. 

 Vul de gevraagde gegevens in en druk op ‘Start’. 

 De opleiding start automatisch. 

 

EHBO 

Voor een EHBO kan u zich richten tot Spoed (Route 090). 

 

SOS-nummers 

 Intern noodnummer: 2222 

 Brandweer: 112 

 Federale politie: 101 

 Brandweer Mechelen: 015 280 280 

 Receptie (015 89) 10 10 

 Antigifcentrum: 070 245 245 

 Preventieadviseur: 

 Anke Meeus – (015 89) 11 59  

http://brandveiligheid/
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B. ALGEMENE VEILIGHEIDSASPECTEN 

Arbeidskledij 

De arbeidskledij wordt gedragen zoals beschreven op uw werkpostfiche. 

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 

Bij sommige werkinstructies is het nodig om één of meerdere persoonlijke beschermingsmiddelen 

(PBM’s) te dragen. De beschikbare PBM’s zijn beschreven op uw werkpostfiche. Enkele voorbeelden 

van PBM’s zijn: handschoenen, veiligheidsbril, oorbeschermers, …  

Vraag aan uw begeleider naar de juiste PBM’s. 
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C. VEILIG WERKEN MET TRAPLADDERS 

Trapladders zijn een handig middel om werken op een beperkte hoogte uit te voeren. In de praktijk 

blijken hier echter regelmatig ernstige ongevallen mee te gebeuren met meerdere oorzaken. 

Hanteer de volgende richtlijnen. 

 

Controleer voor gebruik 

Controleer voor gebruik de volgende punten: 

 Geen beschadigingen of 

vervormingen 

 Zorg dat de trapladder proper is 

(geen vuil of vet) 

 Let op losse bouten, moeren, 

hechtingen, …; 

 Let erop dat de koord, ketting 

of ander materiaal dat het 

openschuiven belemmerd in 

goede staat is; 

 Kijk de staat van de 

antislipzooltjes, van de 

steunvoeten en van de ladder 

na.  

 

 

Preventiemaatregelen 

1. Zorg steeds voor een stabiele opstelling 

 

 
 Gebruik de trapladder enkel volledig 

uitgeklapt 

 Zorg dat de trapladder steeds op een 

vlakke en stabiele ondergrond staat 

        
 Plaats de trapladder NOOIT op een 

tafel, stelling, bank, … 
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2. Gebruik de trapladder enkel waar ze voor ontworpen is 

              

 NOOIT op de beugel gaan staan. 

 Maximum stahoogte is het hoogste 

platform 

 
 Beklim de ladder enkel via de treden 

 Gebruik de trapladder NOOIT 

ingeklapt

3. Blijf met uw lichaam binnen de ladderbomen 

              

 NOOIT met één voet op de trapladder 

en de andere voet op een tafel of 

vensterbank gaan staan. Beide voeten 

blijven op de trapladder.  

 NOOIT te ver reiken. 

        

 Blijf met uw lichaam binnen de 

ladderbomen 

 NOOIT met uw lichaam ergens 

zijdelings tegen steunen, de trapladder 

kan hierdoor opzij kantelen

 

4. Werk ordelijk 

              

 Zorg steeds voor een veilige, 

opgeruimde omgeving rond de 

werkplek. 

 
 Laat geen materiaal liggen op de 

trapladder zoals vb. vodden. Ze 

kunnen leiden tot een ernstige val. 
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D.  GEVAARSYMBOLEN EN WAARSCHUWINGSTEKENS 

Gevaarsymbolen 

De verpakkingen van gevaarlijke producten worden gelabeld door een gevaarsymbool. In de eerste 

kolom staan de oude gevaarsymbolen. Deze waren in gebruik tot juni 2015. In de tweede kolom staan 

de nieuwe, huidige gevaarsymbolen.  

 

Oude symbolen 

(Geldig tot 2015) 

Nieuwe symbolen 

(Vanaf 2011) 
 

  

(Zeer) licht ontvlambaar 

  

Schadelijk, Irriterend 

 

 

Bijtend, Corrosief 

  

Giftig 

  

Explosief 

  

Oxiderend 

  

Milieugevaarlijk 

Geen symbool 

 

Kankerverwekkend, Toxisch 

Geen symbool 

 

Gassen onder druk 
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Waarschuwingstekens 

Deze tekens hebben een driehoekige vorm. Een gele ondergrond met een zwarte rand en een zwarte 

tekening vormen de meest voorkomende waarschuwingen. 

Hier geven we een overzicht van de meest voorkomende waarschuwingstekens.  

 

 

BIOLOGISCH GEVAARLIJKE 
STOFFEN 

 

GEVAAR 

 

EXPLOSIEVE STOFFEN 

 

ONTVLAMBARE STOFFEN 

 

GIFTIGE STOFFEN 

 

BIJTENDE STOFFEN 

 

RADIOACTIEVE STOFFEN 

 

LASERSTRALEN 

 

ELEKTRISCHE GEVAREN 
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E. INCIDENT- EN AGRESSIEMELDING 

Definities: 

Incident:   Onbedoelde gebeurtenis met kans op schade of nadeel voor de patiënt die 

daadwerkelijk de patiënt bereikte.  

Bijna-incident:  Onbedoelde gebeurtenis met kans op schade of nadeel voor de patiënt die werd 

opgemerkt en gecorrigeerd voordat deze de patiënt kon bereiken. 

Onveilige situatie: Een proactieve melding van een situatie die nog geen betrekking heeft op een 

patiënt, maar die mogelijk zou kunnen leiden tot een incident. 

Agressie:  Agressief gedrag kan zich uiten op verbale, dreigend fysieke of fysieke wijze. Het gaat 

om een toestand van agitatie, waarbij excitatie, spanning en prikkelbaarheid 

kenmerkend zijn. De medewerker zal uiting geven aan agressief te zijn benaderd als 

hij/zij zich persoonlijk bedreigd heeft gevoeld. Deze bedreiging is subjectief en voor 

iedereen verschillend. Het gaat hierbij om persoonlijke grenzen. We onderscheiden 

verschillende vormen van agressie, zoals telefonische, schriftelijke, verbale en 

(dreigend) fysieke agressie. Schade na agressie kan ook verschillende vormen 

aannemen, zoals materiaal, lichamelijk en psychisch. 

 

Alle (bijna-) incidenten patiëntenzorg, agressie-incidenten en onveilige situaties kunnen 

elektronisch gemeld worden via intranet+. In de balk “Toepassingen” op de startpagina van het 

intranet+ vindt u de link naar de verschillende meldformulieren. De handleiding vindt u terug op 

QDMS: Melden en registreren van incidenten in iTask.pdf 

  

 

 
 

 

http://dwp-toepassing.emmaus.be/procedures/AZSTM/Handleidingen/Invullen%20van%20meldformulieren%20(Itask)/Melden%20en%20registreren%20van%20incidenten%20in%20iTask.pdf#search=incident%20melden

