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Voor	de	werkgroep	ziekenhuisnoodplan



q ALGEMEEN

q SPECIFIEKE risico’s/ 
CBRN



Ziekenhuisnoodplan:	definitie

Een	ziekenhuisnoodplan	dient	om	rampspoedige	gebeurtenissen	welke	het	

ziekenhuis	treffen,	het	hoofd	te	bieden.	Een	ziekenhuisnoodplan	voorziet	in	de	

materiële	en	organisatorische	noodmaatregelen	om:

§ zelf op	de	campus	tussen te	komen en	het	hoofd	te	bieden	aan	een	

noodsituatie	door	zoveel	mogelijk	de	nefaste	gevolgen	te	beperken.

§ deze	noodsituatie	kan	zich	binnen	én	buiten	de	ziekenhuiscampus	voordoen.

§ de	interventie van	externe	overheden	en	diensten	toe te	staan.



Het	Ziekenhuisnoodplan	bevindt	zich	niet	in	een	
vacuüm.

§ Ontwikkeling	volgens	algemeen	geldende	principes	van	de	noodplanning:	

multidisciplinaire benadering	en	de	risicoanalyse.	

§ Maximale	compatibiliteit tussen	de	ziekenhuisnoodplannen	en	de	algemene	nood-

en	interventieplannen	van	de	(lokale)	overheden enerzijds	en	het	monodisciplinair	

plan	van	discipline	2	(D2)	anderzijds.

Art.	10-14	KB	16	februari	2006

Het ziekenhuisnoodplan moet aansluiten op de noodplanning van de
externe hulpdiensten en omgekeerd.



Ziekenhuisnoodplan:		Uitwerking, 4	
onderdelen

Leidraad

Sjabloon

Actiekaarten

Checklist

Duiding

Operationeel



Ziekenhuisnoodplan:	specifieke	risico’s

Brand

Elektriciteit

IT-voorzieningen

CBRNe



Alle	ziekenhuizen	met	een	erkende	
dienst	voor	spoedgevallen	zouden	op	
kleine	incidenten	met	1	à	2	slachtoffers	

voorbereid	moeten	zijn.	

§ Een	specifiek	en	adequate	voorbereiding	op	Chemische,	Biologische,	

Radiologische	of	Nucleaire	(CBRN)	- incidenten	en	rampen	in	uw	ziekenhuis	is	

een	wettelijke	vereiste	(KB	17	oktober	1991).	

§ Het	CBRN	- noodplan	staat	niet	op	zich,	het	moet	gezien	worden	als	een	

toepassing	van	het	algemene	ziekenhuisnoodplan	met	specifieke	technieken	

en	aandachtspunten.





Onder	gevaarlijke	stoffen	worden	chemicaliën	(die	corrosief,	toxisch,	ontvlambaar	of	explosief	
kunnen	zijn),	biologische	agentia	(micro-organismen	en	toxines),	evenals	(radiologische)	en	

nucleaire	agentia	gerekend,	samen	vormen	ze	de	zogenaamde	CBRN	- groep.

Blootstelling	aan	gevaarlijke	
stoffen	heeft	altijd	een	rol	

gespeeld	in	de	maatschappij.	



De	oorzaak	van	een	CBRN	- incident	kan	een	ongeluk	of	
kwaad	opzet	(terrorisme)	zijn.	



Een	CBRN	- incident	kan	sterk	
variëren	in	aard	of	omvang	en	het	

gepast	antwoord	varieert	van	relatief	
eenvoudig	tot	vrij	complex.	





De	strategie	voor	de	opvang	van	slachtoffers	met	
acute	chemische,	radiologische	&	nucleaire	

blootstelling	is	bijna	identiek.	

Opvang	van	patiënten	met	(ernstige)	
infectieziekten	is	bijna	standaardzorg	voor	alle	

ziekenhuizen.	

CBRNe - antwoord



§HERKENNEN	(EIGEN	VEILIGHEID!).

§WAARSCHUWEN	– ROL	HC112

CBRNe - antwoord



§Onduidelijkheid.

§Hulpverleners	onder	de	

slachtoffers.

§Impact:	psychologisch!

CBRNe – antwoord:	‘preparedness’.



Ziekenhuisnoodplan:	rol	FGI	en	HC-112

Erkende	dienst	voor	
spoedgevallen.

Dringende	Geneeskundige	
Hulpverlening

HC112	staat	centraal	bij	waarschuwen	en	alarmering.
Algemene	principes	van	aanpak	bij	nood- en	
interventieplannen	dienen/blijven	gerespecteerd!



§ Principe(s)	medische	opvang	van	slachtoffers	bij	grote	incidenten	en	rampen	

[Belgische	wetgeving	inzake	nood- en	interventieplannen].	

§ Multidisciplinaire	samenwerking.

CBRNe – antwoord:	‘in	een	keten	
perspectief’.

Benedenwinds	risico!



CBRNe – antwoord:	‘in	een	keten	
perspectief’.



Meer	dan bij andere incidenten is	een
onvoorbereide evacuatie hier uit den	boze.

§ Coördinatie	via	HC	112
§ Ontvangend	ziekenhuis	
waarschuwen!

CBRNe - antwoord



CBRNe – antwoord.
Decontaminatie is nodig als het reservoir 
gevaarlijke stof op het lichaam van een 

slachtoffer een risico vormt voor het 
slachtoffer zelf, en voor de hulpverleners 



Afhankelijk van de locatie van het incident moet er 
rekening mee gehouden worden dat het één tot twee uur 
duurt voor een gespecialiseerde decontaminatie-unit ter 

plaatse operationeel is.

CBRNe – ‘in	een	keten	perspectief’.



In	de	praktijk	zullen	bij	een	(midden)groot	
CBRN	- incident	talrijke	gecontamineerde	

patiënten	het	ziekenhuis	bereiken.

§ met	de	ambulance,	
§ als	zelfverwijzer	bij	een	

wilde	evacuatie.	

CBRNe – ‘in	een	keten	perspectief’.



De kans op niet, of onvolledig, 
gedecontamineerde slachtoffers aan de 

ziekenhuispoort is reëel.

In	principe	mag	een	
gecontamineerd	

slachtoffer	het	ziekenhuis	
niet betreden!

CBRNe – ‘in	een	keten	perspectief’.



De kans op niet, of onvolledig, 
gedecontamineerde slachtoffers aan de 

ziekenhuispoort is reëel.

Mogenlijk Is	het	
ziekenhuis	‘verloren’	voor	
de	reguliere	dringende	

hulpverlening.

CBRNe – ‘in	een	keten	perspectief’.



Van	minimale	naar	maximale	variant.

De	dienst	spoedgevallen	moet	dan	ook	uitgerust	

zijn	om	na	triage	over	te	gaan	tot	decontaminatie

zonder	gevaar	voor	secundaire	contaminatie.	

CBRNe – ‘in	een	keten	perspectief’.



CBRNe – ‘in	een	keten	perspectief’.
De	opvang	van	gecontamineerde	patiënten	vereist	op	onderdelen	een	specifieke	aanpak	

om	de	gevolgen	voor	de	patiënt,	hulpverlener(s),	overige	betrokkenen	en	infrastructuur	te	

minimaliseren.



Uitdagingen

Alle	ziekenhuizen	met	een	erkende	
dienst	voor	spoedgevallen	zouden	op	
kleine	incidenten	met	1	à	2	slachtoffers	

voorbereid	moeten	zijn.	



Niet	alle	ziekenhuizen	zijn	gelijk.

Bijzondere	expertise	in	de	opvang	en	
behandeling	van	CBRNe slachtoffers:	
maximale	variant	voor	decontaminatie.	

Expertise	in	de	opvang	en	
behandeling	van	CBRN	
slachtoffers:	minimale	variant	
voor	decontaminatie.		

Elk	ziekenhuis	met	een	
erkende	dienst	voor	
spoedeisende	hulp	welke	niet	
tot	niveau	I	of	II	behoort.	
Externe	decontaminatie unit	
(D1).

±
CBRN	MUG

CBRNe – antwoord.



Borssele

Gravelines

Doel

Mol

Chooz

Fleurus

Thiange

Niet	alle	ziekenhuizen	zijn	gelijk.
CBRNe – antwoord.



CBRNe – antwoord.
Expertisecentrum	CBRNe

24	/7



CBRNe – antwoord.
Persoonlijke	beschermingsmiddelen

§ Een	ziekenhuis	heeft	als	werkgever	wettelijke	

verplichtingen	naar	preventieve	en	bescherming	op	

het	werk.	

§ Een	prioriteit	in	geval	van	een	CBRN	- incident	is	het	

beschermen	van	de	werknemer	tegen	secundaire	

contaminatie.	

wet	van	4	augustus	1996	betreffende	het	welzijn	van	de	werknemers	bij	de	uitvoering	van	hun	werk



CBRNe – antwoord:

Informatie	verzamelen,	doorspelen	en	verwerken	is	
op	termijn	en	voor	gans	de	bevolking	misschien	nog	

belangrijker	dan	de	individuele	verzorging.

Verzamelen	van	informatie	en	alarmering.



CBRNe – antwoord:
Antidota.

§Welke	(lijst)?

§ Stockage	(centraal,	decentraal?)

§Distributie	(koude	keten?)



CBRNe – antwoord.
Opleiding	en	oefenen

DOELGROEP (welke functies,
diensten?)

UREN THEMA DOELSTELLINGEN (wat kennen + kunnen?) ONDERWIJSMETHODE NIVEAU

Medische teams D2 die
erkend zijn binnen de
DGH
§ PIT en MUG
§ alle zorginstellingen

(spoedgevallen)

2u Niveau 1
opvang CBRNe-
slachtoffers:
sensibilisering

Basis theoretische sensibilisering
Eerste hulp (alarm-bescherming van de
teams – isolatie/sectorisatie)

Multimedia-ondersteuning (film,
e-learning…)
Website FOD

BASIC

Medische teams D2 die
erkend zijn binnen de
DGH
§ PIT en MUG
§ algemene

ziekenhuizen
(spoedgevallen)

8u
= 1 dag

Niveau 2
Medische opvang
van CBRNe-
slachtoffers:
basisinformatie

Basisinformatie (basic life support):
informatie over de eerste hulp om
hulpverleners in de niet- gecontroleerde
zone te beschermen + beheer slachtoffers
(triage-sectorisatie-oriëntatie-isolatie)

Voormiddag theorie
Namiddag praktijk
Rondreizende opleiding die zowel
in het ziekenhuis als in de kazerne
gegeven kan worden.

MEDIUM

Medische teams D2 die
erkend zijn binnen de
DGH
§ MUG
§ gespecialiseerde

ziekenhuizen
(spoedgevallen)

+ 8u
=2 dagen

Niveau 3
Opvang CBRNe-
slachtoffers:
gespecialiseerde
opleiding

Gespecialiseerde opleiding (advanced life
support) die een aanvulling vormt op de
standaardopleiding

Theorie dag 1
Praktijk dag 2
Opleiding verstrekt in een
gespecialiseerd centrum

ADVANCED

De opleiders en experten moeten een erkenning/ validatie hebben van het een door de FOD erkend opleidingsinstituut.
Idem voor de inhoud van de CBRN-opleidingsprogramma’s.

De expertise van de eerste hulp verworven in het kader van “EBOLA” komt van pas bij een groot aantal CBRN-situaties en lijkt een goede algemene basis te zijn.



§ Doel:	ziekenhuizen	ondersteunen	bij	de	eigen	specifiekere	

voorbereiding	op	de	opvang	van	CBRNe - slachtoffers	bij	individuele	

incidenten	en	rampen.	

§ Richtinggevend	en	niet	beperkend:	beleidsmatige	maar	ook	

praktische	informatie.	

§ Veiligheid	bij	alle	betrokkenen	(‘awareness’).

§ Dynamisch	van	opzet.	

Key Learnings - CBRNe



Key Learnings




