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1 Versiebeheer

Volgnummer van de 
wijziging of actual-
isatie

Datum Wijzigingen aangebracht door

V 1.03.01 2016.04.01
V 1.03.02 2016.04.04
V 1.03.03 2016.04.05
V 1.03.04 2016.04.06
V 1.03.05 2016.04.17
V 1.03.06 2016.04.25
V 1.03.07 2016.05.16
V 1.03.08 2016.05.29
V 1.03.09 2016.05.30
V 1.04.01 2016.06.12
V 1.04.02 2016.06.14
V 1.04.03 2016.07.25
V 1.05.01 2016.08.10 L. Rijckaert
V 1.05.02 2016.08.12 L. Rijckaert
V 1.05.03 2016.09.26 L. Rijckaert
V 1.05.03 2016.09.27 P.	Vranckx
V 1.05.04 2016.09.28 L. Rijckaert
V 1.05.05 2016.10.05 L. Rijckaert
V 1.05.06 2016.11.13 L. Rijckaert
V 1.05.07 2016.11.30 W. Hermans
V 1.05.08 2016.12.05 P.	Vranckx
V 1.05.09 2016.12.08 H. Andries
V 1.05.10 2016.12.19 L. Rijckaert
V 1.05.11 2017.01.09 werkgroep
V 2.01 2017.01.16 werkgroep
V 2.02 2017.01.15 werkgroep
V 2.03 2017.01.26 werkgroep
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2 Inleiding

2.1 Over het ziekenhuisnoodplan
2.1.1 Doel van dit ziekenhuisnoodplan
Ieder ziekenhuis moet beschikken over een ziekenhuisnoodplan om het hoofd te bieden 
aan ongevallen binnen en buiten het ziekenhuis.

Uit een bevraging van de FOD Volksgezondheid aan de ziekenhuizen in 2013, bleek dat de 
ziekenhuizen nood hebben aan ondersteunende tools voor de ontwikkeling van een zie-
kenhuisnoodplan: een website voor uitwisseling en informatie, een bijeenkomst voor uit-
wisseling van ervaringen en formulering van adviezen aan de overheid, een uniform mo-
del van ziekenhuisnoodplan en goedkeuringsprocedure en een draaiboek om te oefenen.

Vanuit deze bevraging was het dan ook de wens van de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid om een leidraad en een sjabloon van een generiek ‘ziekenhuisnoodplan’ 
op te stellen.

Het doel hiervan is de terminologie en de inhoud van de ziekenhuisnoodplannen te har-
moniseren, een hulpmiddel aan te bieden voor het opstellen van de ziekenhuisnoodplan-
nen en de goedkeuringsprocedure door de bevoegde overheden te faciliteren.

Om dit doel te bereiken werden door de minister vier werkgroepen aangesteld (werk-
groep ‘sjabloon’, werkgroep ‘oefenen’, werkgroep ‘communicatie’ en werkgroep ‘wetge-
ving’).

2.1.2 Werkwijze
De leden van de werkgroep ‘sjabloon’ kwamen geregeld samen in de periode 2014 – 2016 
waarbij het ziekenhuisnoodplan werd voorbereid, ontwikkeld en gereviseerd. Elk van de 
leden van de werkgroep (voor de samenstelling zie deel IV) had een rol in het uitwerken 
van het ziekenhuisnoodplan.

Het ziekenhuisnoodplan werd ontwikkeld vanuit het concept van de multidisciplinaire 
benadering en de risicoanalyse. De algemeen geldende principes van de noodplanning 
werden gerespecteerd maar werden voor wat de ziekenhuizen betreft waar nodig door de 
werkgroep wetgeving geactualiseerd.

Er	werd	steeds	gestreefd	naar	een	maximale	compatibiliteit	tussen	de	ziekenhuisnood-
plannen en de noodplannen van de federale overheid: de algemene nood- en interventie-
plannen (ANIP’s) van de (lokale) overheden enerzijds en het monodisciplinair plan van 
discipline 2 (D2) anderzijds.

2.1.3 Concept
De werkgroep ‘sjabloon’ stelde een eenduidig ziekenhuisnoodplan op die een beheersys-
teem weergeeft om het hoofd te bieden aan noodsituaties die zich binnen of buiten de 
ziekenhuiscampus voordoen.

Het sjabloon is een generiek document dat derhalve kan gemoduleerd worden van een 
minimale	naar	een	maximale	variant	en	kan	worden	aangepast	aan	de	grootte,	het	type	of	
bijzondere aspecten van het ziekenhuis of de noodsituatie.
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Het ziekenhuisnoodplan onderscheidt drie grote delen:

	 het deel ‘pre-incident’ met hierin aandacht voor de preventie en ‘prepared-
ness’,

	 het deel ‘incident’(-beheersing), waarbij het beheersen van het incident en de 
directe gevolgen fundamenteel zijn,

	 het deel ‘post-incident’, waarbij het ziekenhuis herstelt naar de normale situa-
tie	en	maximaal	tracht	te	leren	uit	het	incident.

Er werd gestreefd naar een eenvoudig te implementeren plan met visuele herkenbaarheid 
(lijsten, tabellen, schema’s en kaartmateriaal). Waar nodig wordt verwezen naar wettek-
sten en andere nuttige documenten met betrekking tot de ziekenhuisnoodplannen.

Het sjabloon van ziekenhuisnoodplan bestaat uit vier delen:

	 Deel I, het onderliggend deel, is de begeleidende handleiding dat een allesom-
vattend, theoretisch kader biedt dat het ziekenhuisnoodplan en zijn gehele 
context	waarbinnen	het	is ingebed, in al zijn facetten uitlegt. Het is geen ver-
plichte lectuur maar biedt een referentiedocument en handvat voor begrip en 
inzicht en duiding van het ziekenhuisnoodplan. Op die manier kan het zieken-
huisnoodplan qua omvang worden beperkt.

	 Deel II omvat het sjabloon van ziekenhuisnoodplan dat wordt aangeboden 
in de vorm van een invuldocument met hyperlinks. Het is een kort, praktisch 
werkdocument	dat	aangevuld	met	de	specifieke	gegevens	van	het	ziekenhuis	
zijn operationeel nut bewijst op het moment van een noodsituatie.

	 Deel III bestaat uit een beperkt aantal actiekaarten en uit een checklijst voor het CCZ 
voor operationeel gebruik. Er werd hierbij rekening gehouden met een generieke 
coördinatie en	aanpak.	Dit	betekent	dat	het	aantal	specifieke	interventieprocedu-
res tot een minimum herleid wordt nl. ‘Receptie’, ‘Evacuatie’, ‘Isolatie’, ‘Relocatie’. 
Die dienen op termijn te worden aangevuld met volgende verplicht afzonderlijk 
uit te werken scenario’s voor:

o uitval nutsvoorzieningen (bv elektriciteit)
o uitval ICT;
o CBRNe voor de risico’s Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nucleair en 

Explosief;
o lock-down voor de risico’s van amok en terreur;
o Business Continuity Plan (BCP)/ Logistiek voor de risico’s van verstoring 

van	logistieke	flow,	vertraagde	patiëntenflow,	uitval	van	nutsvoorzienin-
gen en personeelstekort

	 Deel IV voorziet in informatie omtrent de crisisstructuur in het algemeen en in 
een vragenlijst die toelaat het ziekenhuisnoodplan stapsgewijs te controleren 
op haar volledigheid.

Ziekenhuizen met meerdere campi worden verondersteld één ziekenhuisnoodplan te 
voorzien	met	dan	telkens	per	campus	een	specifiek	luik	toepasbaar	op	de	campus.

Een ziekenhuisnoodplan is dynamisch van aard, daarom is elk voorstel tot verbetering, 
verfijning	of	commentaar	welkom.	Op	die	manier	hoopt	de	werkgroep	regelmatig	updates	
te kunnen verspreiden. Een voorbeeld van een meldformulier is in deel IV terug te vinden.
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2.1.4 Principiële uitgangspunten
De volgende principiële uitgangspunten werden in acht genomen bij de ontwikkeling van 
het concept van het ziekenhuisnoodplan:

	 Het concept van ziekenhuisnoodplan moet toepasbaar zijn op alle ziekenhui-
zen zowel grote als kleine, universitaire als niet-universitaire, gespecialiseerde 
als psychiatrische ziekenhuizen.

	 Er	moet	een	maximale	afstemming	zijn	op	de	algemene	(gemeentelijke,	pro-
vinciale en federale) noodplanning.

	 Het concept reikt een minimale variant aan; de ziekenhuizen hebben de vrij-
heid om het concept uit te breiden in functie van bv. een eigen risicoanalyse.

	 Oefenen, oefenen en nog eens oefenen: de leidinggevenden en directies moe-
ten doordrongen zijn van het belang van een bruikbaar ziekenhuisnoodplan en 
van het belang van het oefenen.

	 De behandelcapaciteit van elk ziekenhuis moet ‘opvraagbaar’ zijn (bv. d.m.v. 
ICMS).

	 Er wordt één generiek scenario uitgewerkt om te vereenvoudigen en de mate-
rie	die	op	zich	al	complex	is,	niet	onnodig,	moeilijker	te	maken.	Voor	specifieke	
incidenten (uitval ICT, nutsvoorzieningen (elektriciteit), CBRNe, lock-down, …) 
wordt op dit generiek scenario een aanvulling voorzien.

	 Het concept is een hulpmiddel: het sjabloon van het ziekenhuisnoodplan zal 
niet verplicht worden opgelegd maar zal wel als een hulpmiddel aan alle zie-
kenhuizen worden aangereikt. Het fungeert als middel van uniformisatie en 
standaardisatie van de ziekenhuisnoodplanning en moet de goedkeuring van 
het ziekenhuisnoodplan door de bevoegde overheden faciliteren.

2.2 Noodplanning
2.2.1 Noodplanning algemeen
De noodplanning in algemene zin voorziet in coördinatiemechanismen en –acties die ont-
plooid moeten worden bij een noodsituatie om snel een beroep te kunnen doen op de 
beschikbare middelen (mensen en materiaal) en om hulp te organiseren om de bevolking 
en haar goederen te beschermen.

2.2.2 Soorten plannen
In de noodplanning onderscheiden we de volgende drie soorten plannen (zie ook Figuur 
1 p. 10).

	 De multidisciplinaire noodplannen ontwikkeld door de lokale overheden (i.e. 
algemeen nood- en interventieplan (ANIP) en bijzondere nood-en interventie-
plannen (BNIP). Het ANIP bevat de algemene richtlijnen en informatie nodig 
om het beheer van alle noodsituaties te garanderen. Het BNIP vult het ANIP 
aan	met	specifieke	richtlijnen	voor	welbepaalde	punctuele	of	recurrente	risi-
co’s.

	 De monodisciplinaire interventieplannen van de respectievelijke disciplines: 
brandweer interventie plan (BIP); D2 (met 4 luiken medisch interventieplan 
(MIP); psychosociaal interventieplan (PSIP); sanitair interventieplan (SIP); 
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plan risico’s en manifestaties, (PRIMA)), politie interventieplan (PIP); logistiek 
interventieplan (LIP) en informatie interventieplan (IIP).

	 De interne noodplannen uitgewerkt door de verantwoordelijke van risicovolle 
bedrijven (Seveso bedrijven) en instellingen (i.e. ziekenhuizen) die voorziet 
in materiële en organisatorische maatregelen die door de lokale overheden in 
acht worden genomen bij de ontwikkeling van hun eigen noodplanning.

Deze plannen dienen een coherent geheel te vormen, zowel verticaal (tussen de verschil-
lende niveaus) als horizontaal (op hetzelfde niveau tussen de verschillende actoren).

Figuur 1 De soorten plannen
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Figuur 2 De vier luiken van het monodisciplinair interventieplan van D2

2.3 Noodplanning en ziekenhuizen
Een noodsituatie kan de dagelijkse werking van een ziekenhuis verstoren waarbij de vraag 
in die mate het aanbod van de zorg acuut overstijgt dat bijzondere bijkomende maatre-
gelen noodzakelijk zijn. Het behoort daarom tot de opdracht van elk ziekenhuis om een 
ziekenhuisnoodplan	uit	 te	werken	om	het	 hoofd	 te	 bieden	 aan	 een	 externe	 en	 interne	
toestroom	van	slachtoffers.	Deze	moeten	op	een	efficiënte	manier	kunnen	worden	opge-
vangen zonder dat de zorg voor de reeds opgenomen patiënten in het gedrang komt.

Daarbij dient het ziekenhuisnoodplan ook om de opvangcapaciteit van het ziekenhuis snel 
te kunnen opdrijven en de ziekenhuisorganisatie zo snel mogelijk te transformeren van 
de dagdagelijkse hulpverlening naar een dringende gezamenlijke noodhulpverlening in-
dien het aantal toegekomen getroffenen de middelen voor een één-op-éénhulpverlening 
overschrijdt.

Het ziekenhuisnoodplan maakt een passende respons op drie soorten incidenten moge-
lijk:

	 incidenten binnen de campus met gevolgen die beperkt zijn tot de campus;
	 incidenten binnen de campus met gevolgen die de campusgrenzen overschrij-

den;
	 incidenten buiten de campus maar met gevolgen voor de normale werking van 

het ziekenhuis (abnormale grote aanvoer van slachtoffers van buiten het zie-
kenhuis	of	elke	externe	noodsituatie	die	de	normale	werking	van	het	zieken-
huis bedreigt (i.e. gifwolk, overstroming, …)).

Het ziekenhuisnoodplan omvat het geheel van mensen, houdingen, procedures, voorzie-
ningen en middelen dat:

	 op een continue basis de risico’s beperkt (zie 4.2 Preventie),
	 bij een noodsituatie een tijdelijke organisatiestructuur opstart, gebaseerd op 

permanente functies, met als doel de noodsituatie zo vlug mogelijk te beheer-
sen en de gevolgen te beperken.



12

Het ziekenhuisnoodplan voorziet in de materiële en organisatorische maatregelen om:

	 op de campus het hoofd te bieden aan een noodsituatie;
	 de gevolgen te beperken;
	 de	interventie	van	externe	overheden	te	faciliteren.

Het	ziekenhuisnoodplan	moet	aansluiten	op	de	noodplanning	van	de	externe	hulpdien-
sten en omvat naast het technisch luik, een medisch luik zodat ante portas een antwoord 
op de situatie op het terrein kan worden gegeven.

Het ziekenhuisnoodplan wordt opgesteld om het monodisciplinaire plan van discipline 2, 
de medisch-sanitaire en psychosociale hulpverlening te ondersteunen, zonder dat het er 
effectief deel van uitmaakt.

2.3.1 Toetsing en goedkeuringsprocedure
Een ziekenhuisnoodplan bevindt zich niet in een vacuüm. Het plan moet daarom getoetst 
worden aan het ANIP van de gemeente en de provincie, aan de vier luiken van de mono-
disciplinaire interventieplannen van D2 en moet beantwoorden aan de vereisten van het 
KB van 16 februari 2006 over de noodplanning (zie 2.6 Wettelijke basis). Op die manier 
staat het ziekenhuisnoodplan in relatie tot alle andere bestaande noodplannen, zodat een 
coherente hulpverlening kan uitgewerkt worden. Het opstellen van het ziekenhuisnood-
plan moet daarom gebeuren in overleg met de gemeentelijke veiligheidscel, de gouver-
neur en de federale gezondheidsinspecteur.

Het ziekenhuis dient zijn nieuwe aanvraag voor goedkeuring van het ziekenhuisnoodplan, 
6 maanden voor het verstrijken van de termijn van 5 jaar vanaf de vorige goedkeuring, in.

2.3.1.1 Advies veiligheidscel, gouverneur en federale gezondheidsinspecteur

Het ziekenhuisnoodplan wordt voor goedkeuring ingediend bij de gemeenschappen. 
Daarna vragen de gemeenschappen het advies aan de gemeentelijke veiligheidscel over 
de goedkeuring van het ziekenhuisnoodplan.

Een vertegenwoordiger van het ziekenhuis in de gemeentelijke veiligheidscel wordt ten 
sterkste aanbevolen om de verankering van het ziekenhuisnoodplan in het algemeen 
nood- en interventieplan (ANIP) en de link met de inzet, prehospitaal, te garanderen. Bo-
vendien bevordert het elkaar op voorhand kennen, de samenwerking en interactie op het 
moment van een collectieve noodsituatie. 

Na ontvangst van de adviesaanvraag neemt de gemeentelijke veiligheidscel het initiatief 
om dadelijk bij het ontvangen van het ziekenhuisnoodplan de gouverneur en de federale 
gezondheidsinspecteur op de hoogte te brengen en te informeren over dit plan en hen 
voor advies uit te nodigen op de gemeentelijke veiligheidscel waar het ziekenhuisnood-
plan wordt besproken.

Voor deze adviesverlening werden met het oog op uniformiteit richtlijnen uitgeschreven. 
De	expertise	van	de	gemeenschappen	in	verband	met	het	nalevingstoezicht,	wordt	bij	de	
opmaak van deze richtlijnen meegenomen. Deze richtlijnen zullen naast criteria voor ad-
viesverlening, ook voorwaarden bepalen zoals dat alle disciplines en de gouverneur moe-
ten vertegenwoordigd zijn opdat de gemeentelijke veiligheidscel een geldig advies kan 
verlenen.



13

Het advies van de veiligheidscel, de gouverneur en de federale gezondheidsinspecteur  
wordt overgemaakt aan de bevoegde gemeenschappen en gewesten. Het advies kan zijn: 
‘het plan is conform’, ‘het plan is conform maar er zijn opmerkingen, ‘het plan is niet con-
form’.

2.3.1.2 Goedkeuring door de minister in functie van erkenning

Uiteindelijk wordt het ziekenhuisnoodplan in functie van erkenning goedgekeurd door 
de gemeenschappen en gewesten. Het aanvaarden van de noodplannen door de gemeen-
schappen en gewesten gebeurt pas na positief advies van de gemeentelijke veiligheidscel, 
van de gouverneur en van de federale gezondheidsinspecteur voor de elementen die tot 
zijn of haar bevoegdheid horen en de elementen die van belang zijn om de relatie tot de 
andere noodplannen en het KB van 16 februari 2006 te vrijwaren.

2.3.2 Bezwaar
De provincie en de federale gezondheidsinspecteur hebben 2 maanden de tijd om be-
zwaar aan te tekenen na het ontvangst van advies van de veiligheidscel, bv. wanneer het 
advies door de gemeentelijke veiligheidscel is opgemaakt zonder betrokkenheid van de 
provincie en de federale gezondheidsinspecteur.

2.3.2.1 Voordelen van deze procedure

Deze nieuwe goedkeuringsprocedure kent de voordelen van het subsidiariteitsprincipe, 
de plaatselijke verankering, advies van mensen met operationele kennis van zaken, prag-
matisme	en	efficiëntie.

2.3.2.2 Frequentie

Het ziekenhuisnoodplan moet om de 5 jaar worden goedgekeurd.

2.3.3 Verantwoordelijke
De algemeen directeur van een ziekenhuis is wettelijk verantwoordelijk voor het zieken-
huisnoodplan. Het opstellen, actualiseren en valideren van dit plan gebeurt door een per-
manent comité.

2.3.4 Actualisatie van het ziekenhuisnoodplan
Het ziekenhuisnoodplan dient jaarlijks geactualiseerd te worden en in die gevallen waar-
bij het permanent comité voor noodplanning van het ziekenhuis elementen aanreikt die 
van invloed zijn op het plan. Als er een effectieve actualisatie gebeurt, moet deze wijziging 
van gegevens gecommuniceerd worden aan de gemeentelijke veiligheidscel, de federale 
gezondheidsinspecteur en de provinciale dienst noodplanning.

Aanvullend worden de bestemmelingen van het ziekenhuisnoodplan geacht elke verande-
ring binnen hun verantwoordelijkheidsgebied die van invloed kan zijn op het ziekenhuis-
noodplan, aan het permanent comité te melden.

De gemeentelijke en provinciale veiligheidscellen zijn er tot slot aan gehouden elke veran-
dering die invloed kan hebben op het beleid binnen het kader van dit ziekenhuisnoodplan 
of	de	interventie	door	externe	diensten,	te	melden	aan	het	betrokken	ziekenhuis.
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2.4 Procedures, actiekaarten en checklijsten
2.4.1 Algemeen
Het ziekenhuisnoodplan wordt voor operationeel gebruik vertaald in procedures (of 
staande orders), in actiekaarten en in checklijsten.

De actiekaarten worden opgesteld voor functies en voor afdelingen of diensten. Ze wor-
den	gegroepeerd	volgens	het	soort	noodsituatie	of	volgens	het	specifiek	scenario.

2.4.2 Minimale variant
Minimaal dient voor brand te worden voorzien in:

	 richtlijnen	voor	de	ontdekker	die	worden	geafficheerd	minimaal	in	de	omge-
ving van de evacuatiegrondplannen en de brandmeldknoppen;

	 een actiekaart voor de tweede interventieploeg minimaal in de omgeving van 
de brandhaspel.

Minimaal dienen actiekaarten voor de volgende 5 functies te worden voorzien indien van 
toepassing op de aard van het ziekenhuis :

	 een actiekaart met richtlijnen voor alle personeelsleden;
	 een actiekaart voor het onthaal op de spoedgevallendienst;
	 een actiekaart voor de medisch coördinator op de spoedgevallendienst;
	 een actiekaart voor de arts-coördinator op het operatiekwartier;
	 een actiekaart voor de arts-coördinator op de dienst intensieve zorg.

Voor de patiënt gerelateerde afdelingen en medisch ondersteunende diensten waar ook 
patiënten tijdelijk verblijven moeten de volgende 4 actiekaarten worden opgesteld:

	 een actiekaart voor receptie;
	 een actiekaart voor isolatie;
	 een actiekaart voor evacuatie;
	 een actiekaart voor relocatie.

Deze vier actiekaarten hebben een uniforme opmaak.

Bijkomende actiekaarten kunnen deze minimale variant aanvullen.

Een checklijst met een opsomming van aandachtspunten, opvolgpunten, … moet voor de 
coördinatiecel van het ziekenhuis worden opgesteld.

2.4.3 Opmaak van de actiekaart
	 In de hoofding van de procedure en op de actiekaart wordt de campus ver-

meld,	wordt	een	volgnummer	toegekend	en	wordt	het	algemeen	of	specifiek	
scenario waarvoor de actiekaart van toepassing is aangeduid.

	 De hiërarchische meerdere wordt vermeld.
	 In het vak ‘opdrachten’ staan de punten opgesomd waaraan aandacht moet 

worden besteed. Deze opdrachten zijn duidelijk, concreet en gedetailleerd 
weergegeven.

	 Iedere actiekaart bevat ook algemene richtlijnen en algemene informatie, zo-
als bv. waar men zich naar toe dient te begeven, aan wie men moet rapporte-
ren, met wat men zich moet voorzien, …
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	 Om bij de beëindiging van de noodsituatie enkele gegevens te kunnen noteren 
zoals de naam wie de functie op zich nam, de start en het einde van de noodsi-
tuatie, … wordt hiervoor de nodige ruimte gereserveerd.

	 In de voettekst worden gegevens omtrent de actiekaart zelf opgesomd zoals de 
versie, de datum, de auteur, de eventuele bijlagen, de plaats van bewaring, ….

	 In bijlage aan de actiekaart wordt telkens de schematische voorstelling van 
de fasering en een lijst met de belangrijkste interne telefoonnummers toege-
voegd.

2.4.4 Update
De procedures en actiekaarten worden jaarlijks geëvalueerd en aangepast indien nodig.

Bij grote functionele of architectonische wijzigingen worden de procedures en kaarten 
onmiddellijk aangepast.

2.5 Verspreiding en beschikbaarheid
2.5.1 Verspreiding
Na goedkeuring door de gouverneur, worden de geactualiseerde versies door de algemeen 
directeur aan alle bestemmelingen bezorgd met vermelding van de gewijzigde elementen.

De verspreiding gebeurt op de wijze die gangbaar is binnen de noodplanning.

De lijst van bestemmelingen bevindt zich in bijlage aan het ziekenhuisnoodplan.

2.5.2 Documentatie
Het ziekenhuisnoodplan moet steeds op papier beschikbaar zijn in het ziekenhuis en moet 
ook in digitale vorm beschikbaar kunnen worden gesteld aan onder andere de noodplan-
ambtenaar van de stad of gemeente en aan de federale gezondheidsinspecteur (FGI).

Ook de commandopost-operaties (CP-Ops) en het coördinatiecomité (CC) moeten kunnen 
beschikken over deze documentatie.

2.6 Wettelijke basis
Een	niet-exhaustieve	lijst	van	toepasselijke	regelgeving,	die	de	basis	van	deze	handleiding	
en van het ziekenhuisnoodplan uitmaakt, worden hieronder opgesomd.

2.6.1 Specifiek
	 Koninklijk Besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling tot bepaling van de nor-

men die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, 
meer bepaald bijlage A, III, 14° (Koninklijk Besluit van 17 oktober 1991 tot 
wijziging van het K.B. van 23 oktober 1964 waarbij de ziekenhuisnoodplannen 
voor de ziekenhuizen voor het eerst zijn ingevoerd en opgenomen in het KB 
van 23 oktober 1964).

	 Ministeriële omzendbrief van 4 november 1993 betreffende alarmeren van de 
ziekenhuisdiensten – toepassing van het K.B. van 17 oktober 1991

	 Ministeriële omzendbrief van 4 april 2003 aan de hoofdgeneesheren en de 
ziekenhuisdirecteurs betreffende een aantal algemene aanbevelingen in ge-
val van het opzettelijk verspreiden van biologische agentia en aanwenden van 
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chemische of andere giftige stoffen, in toepassing van het K.B. van 17 oktober 
1991

2.6.2 Rand	specifiek
	 Wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening
	 Koninklijk Besluit van 6 november 1979 tot vaststelling van de normen inzake 

beveiliging tegen brand en paniek waaraan ziekenhuizen moeten voldoen
	 Koninklijk Besluit van 18 april 1988 tot oprichting van het Coördinatie- en 

Crisiscentrum van de Regering

	 Besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 1997 tot vaststelling van de 
procedure voor de erkenning en de sluiting van ziekenhuizen, ziekenhuisdien-
sten, onderdelen van ziekenhuizen en samenwerkingsvormen

	 Koninklijke Besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen 
waaraan een functie “gespecialiseerde spoedgevallenzorg” moet voldoen om 
erkend te worden

	 Koninklijk Besluit van 10 augustus 1998 betreffende de PCDGH. Dat Konink-
lijk Besluit legt de bevoegdheid om de plannen te beoordelen op medisch vlak 
bij de PCDGH en in urgentie bij de FGI

	 Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams 
Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende 
de beheersing van de gevaren en van zware ongevallen waarbij gevaarlijke 
stoffen zijn betrokken

	 Decreet van 16 december 1999 houdende goedkeuring van het samenwer-
kingsakkoord betreffende het opvangen van de risico’s inherent aan zware on-
gevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn

	 Koninklijk Besluit van 31 januari 2003 tot vaststelling van het noodplan voor 
de crisisgebeurtenissen en –situaties die een coördinatie of een beheer op na-
tionaal niveau vereisen

	 Koninklijk Besluit van 17 oktober 2003 betreffende het nucleaire noodplan
	 Wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende gezond-

heid
	 Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 betreffende de noodplannen
	 Ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood-

plannen.
	 Wet van 5 mei 2007 op de Civiele Veiligheid
	 Koninklijk Besluit van 2 februari 2007 tot bepaling van de functie van Direc-

teur Medische Hulpverlening en het toepassingsgebied ervan
	 Gecoördineerde wet van 10 juli 2008 betreffende de ziekenhuizen en andere 

verzorgingsinrichtingen
	 Ministeriële omzendbrief van 14 december 2009 betreffende het medisch in-

terventieplan

2.6.3 Generiek
	 De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de 

uitvoering van hun werk
	 Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn 

van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
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	 Wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kri-
tieke infrastructuren

	 Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de 
arbeidsplaatsen

	 Wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgbe-
roepen

	 ARAB: Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, TITEL II, Hoofdstuk 
I, Afdeling V, Artikel 52.1, Artikel 52.10/

	 Codex	over	het	welzijn	op	het	werk,	Hoofdstuk	III,	Afdeling	IV,	Art.	22
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3 Beschrijving ziekenhuis

3.1 Algemene informatie met betrekking tot de instelling
In dit luik worden algemene administratieve gegevens vermeld.

3.2 Type ziekenhuis en kernfuncties
Een `ziekenhuis` omvat heel wat verschillende soorten en types gebouwen. Het betreft 
steeds een gebouw of meerdere gebouwen waar op een professionele manier medische 
gezondheidszorg verleend wordt. Omwille van hun functie en de dienstverlening die erin 
voorkomt, zijn ze te beschouwen als een publiek toegankelijk gebouw, met een bijzondere 
maatschappelijke functie. De differentiatie van het aantal gebruikers (bezoeker, patiënt, 
personeel) is groot. In het ziekenhuisnoodplan wordt daarom een korte beschrijving van 
het type ziekenhuis en zijn kernfuncties waarop het ziekenhuisnoodplan van toepassing 
is, opgenomen.

Indien het ziekenhuis beschikt over een erkende functie spoedgevallenzorg moet dit wor-
den vermeld.

3.3 Reflex- of huisvestings- en verzorgings- of behandelcapa-
citeit

Ziekenhuizen met een erkende functie basis- of gespecialiseerde spoedgevallenzorg die-
nen de reflex- of huisvestingscapaciteit te vermelden in het ziekenhuisnoodplan. Re-
flex-	of	huisvestingscapaciteit:	omschrijft	het	minimaal	aantal	slachtoffers	dat	een	zieken-
huis kan opnemen tijdens de twee, eerste uren. Er wordt arbitrair verondersteld dat een 
ziekenhuis tijdens de twee, eerste uren, een aantal patiënten kan opnemen dat gelijk is 
aan 3 % van het aantal erkende bedden, per uur en dit in een verhouding van 10% kri-
tieke slachtoffers, 30% zwaar gekwetste slachtoffers en 60% licht gekwetste slachtoffers. 
Deze huisvestingscapaciteit garandeert een minimale basiszorg en ligt aan de basis van 
de	regulatie	op	de	plaats	van	het	rampterrein.	De	reflex-	of	huisvestingscapaciteit	van	een	
specifiek	ziekenhuis	is	dus	stabiel	en	wordt	enkel	aangepast	bij	structurele	wijzigingen	
van het ziekenhuis. Deze huisvestingscapaciteit garandeert een minimale basiszorg en ligt 
aan de basis van de (relatief gerichte) regulatie op de plaats van het rampterrein. Deze 
capaciteit zorgt er ook voor dat de werking van de spoedgevallendiensten niet teveel ge-
hypothekeerd	wordt	door	een	overflow	van	patiënten	waardoor	de	ramp	verplaatst	wordt	
naar de spoedgevallendienst.

Voor	de	ziekenhuizen	met	meerdere	campi	is	de	reflexcapaciteit	gekoppeld	aan	de	cam-
pus met de erkende spoedgevallendienst.

Wijzigingen	in	de	reflexcapaciteit	dienen	steeds	te	gebeuren	in	overleg	met	de	FGI.	Het	
ziekenhuis kan bijvoorbeeld niet eigenhandig deze aantallen naar beneden aanpassen 
gezien dit de zorg op het terrein grondig hypothekeert. Anderzijds, indien er voldoende 
personeel	op	de	spoedgevallendienst	kan	ingezet	worden,	is	een	uitbreiding	van	de	reflex-
capaciteit te verantwoorden.

Verzorgings- of behandelcapaciteit omschrijft de mogelijkheden van het ziekenhuis om 
na ‘de receptie’ en het toedienen van de eerste basiszorgen in te staan voor de verdere 
behandeling van de slachtoffers. Deze capaciteit wordt omschreven in termen van vrije 
bedden per kenletter, het aantal vrije beademingstoestellen, het aantal vrije operatiezalen 
die binnen het kwartier kunnen bestaft worden met een chirurg, een anesthesist en twee 
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verpleegkundigen, het aantal plaatsen voor brandwondenpatiënten, de capaciteit van de 
hyperbare therapie, …

Bij toepassing van het ziekenhuisnoodplan dient ieder betrokken ziekenhuis in het log-
boek van het Incident Crisis Management System (ICMS) bij benadering deze behandelca-
paciteit te melden.

3.4 Personen op de site
In functie van noodplanning is het nuttig om een zo accuraat mogelijk idee te hebben van 
het aantal personen (i.e. patiënten, medewerkers en bezoekers) dat zich op de campus 
bevindt en hoe ze zich verplaatst naar en binnen de campus (zie ook 10.3 (Verkeers)
circulatieplan).

Meer dan in andere gebouwen kan je in ziekenhuizen verwachten dat bezoekers en pa-
tiënten	gebruik	maken	van	extra	hulpmiddelen	zoals	een	rolstoel,	een	 infuusstandaard	
aan de hand, een looprekje, krukken ... Voor een grote groep zal dit bovendien ook slechts 
een tijdelijke situatie zijn. Wie niet gewoon is gebruik te maken van dergelijke (‘onbeken-
de’) hulpmiddelen, zal deze ook heel wat minder precies kunnen hanteren. Niet alleen het 
(onbekende) hulpmiddel vormt dan een beperking, maar ook de ruimte waarin men zich 
moet begeven.

3.4.1 Personeel in cijfers
In het ziekenhuisnoodplan wordt een tabel met kerncijfers van het personeel toegevoegd. 
Deze tabel vermeldt:

	 de personeelsomvang (in VTE) en personeelsgrootte (in aantal personen),
	 de personeelscategorieën (verplegend, paramedisch, administratief, andere),
	 het aantal medewerkers,
	 het aantal medewerkers uitgedrukt in voltijdse equivalenten,
	 het	aantal	artsen	(vaste	stafleden,	toegelaten	artsen	en	artsen	in	opleiding).

3.4.2 Patiënten in cijfers
De aanwezige patiënten kunnen in vier categorieën worden opgesplitst: de polikliniekpa-
tiënten, de patiënten op onderzoeksafdelingen (medisch-technische diensten), de dagpa-
tiënten en de hospitalisatiepatiënten. Per categorie wordt een inschatting gegeven van het 
gemiddeld aantal gelijktijdige aanwezigen op weekdagen, op weekenddagen en dit zowel 
overdag als tijdens de nacht.

De hospitalisatiepatiënten worden opgenomen in verschillende hospitalisatiediensten. 
De inschatting van het aantal aanwezige hospitalisatiepatiënten wordt per verpleegafde-
ling en/of per zorgprogramma vermeld:

	 dienst voor diagnose van een heelkundige aandoening en heelkundige behan-
deling: C-bedden,

	 dienst voor diagnose van een geneeskundige aandoening en geneeskundige 
behandeling: D-bedden,

	 dienst	voor	kindergeneeskunde:	 een	dienst	 aangepast	 aan	de	 specifieke	be-
hoeftes van kinderen (tot 15 jaar): E-bedden,

	 dienst voor geriatrie: G-bedden,
	 dienst voor intensieve zorgverlening: I-bedden,
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	 dienst materniteit: M-bedden,
	 dienst voor niet-intensieve neonatale zorgen: N*-bedden,
	 dienst voor intensieve neonatologie: NIC-bedden,
	 gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie: Sp-bedden,
	 MIC-afdeling (opvolgen hoog risico zwangerschappen): MIC-afdeling,
	 dienst neuropsychiatrie: A-bedden,
	 dienst neuropsychiatrie voor de observatie en behandeling van kinderen: 

K-bedden,

3.4.3 Bezoekers in cijfers
Het maken van een inschatting van het aantal bezoekers in een ziekenhuis is niet evident. 
Dit	aantal	is	immers	gecorreleerd	aan	het	aantal	aanwezige	patiënten	en	is	tevens	afhan-
kelijk van de bezoekuren. Vanuit de veronderstelling dat er bij iedere patiënt gemiddeld 
één bezoeker aanwezig is, wordt als richtlijn gehanteerd dat het aantal bezoekers tijdens 
de bezoekuren wordt gelijkgesteld aan het aantal aanwezige patiënten zoals vermeld in 
de tabel hierboven.

Ook het aantal kamers met begeleiding wordt in rekening gebracht.

3.5 De medische specialiteiten
De relevant medische specialiteiten worden in het ziekenhuisnoodplan vermeld.

3.6 De medische uitrusting
Naast de hierboven opgesomde diensten met bijhorende bedden beschikt een ziekenhuis 
over medisch-technische diensten met gespecialiseerde toestellen, zoals een CT-scanner, 
radiografie	of	PET-scanner.

3.7 De risico’s specifiek aan de aard en ligging van de instel-
ling

Zonder een voorafgaande kennis van de aard en de omvang van gevaren op een bepaald 
grondgebied, kan men een volledige dekking van de risico’s redelijkerwijs niet plannen. 
Risico’s die een impact kunnen hebben op de campus worden daarom opgesomd.

3.8 Opslag van gevaarlijke stoffen
Het is nuttig om een overzicht van bijzondere hoeveelheden van gevaarlijke stoffen te 
vermelden. Het gaat hier dus niet om beperkte hoeveelheden die logischerwijze aanwe-
zig zijn op bv. verblijfsafdelingen. In bijlage aan het ziekenhuisnoodplan kunnen deze op-
slagplaatsen	van	gevaarlijke	stoffen	op	kaarten	grafisch	worden	aangeduid.	In	tabelvorm	
worden de gevaarlijke stoffen opgesomd met telkens vermelding van de gevarenklassen 
en het UN-Nummer.
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4 Pre-incident management (risicobeheer 
en preparedness)

4.1 Risicocyclus en risico-identificatie
Risico betekent letterlijk ‘gevaar voor schade of verlies’, al dan niet voorspelbaar en is het 
product van de kans dat een gebeurtenis zich voordoet en de gevolgen hiervan.

Methodologisch kan men voor risicobeheersing gebruik maken van de risicocyclus. Het 
risicobeheer	is	een	dynamisch	verbeteringsproces	en	omvat	zes	stappen:	risico-identifi-
catie, preventie, voorbereiding, crisisbeheer, herstel en evaluatie.

De drie eerste stappen van de risicocyclus vor-
men het draagvlak voor de drie volgende. Ze 
vullen	elkaar	aan	en	zijn	onderling	afhankelijk	
in de zin dat activiteiten die enkel steunen op 
één enkele van die drie stappen onvoldoende 
zijn om het fenomeen en de impact ervan in 
zijn globaliteit te controleren.
De	risico-identificatie	als	eerste	stap	bestaat	uit	
vier delen:

	 de inventarisatie: het oplijsten van 
risico-objecten, waarbij een object 
de veroorzaker kan zijn maar even-
goed eronder lijden (i.e. door overstroming, stroompanne); deze inventarisa-
tie is dynamisch: nieuwe en wijzigende risico’s dienen te worden opgenomen 
in de inventaris,

	 de analyse: de kenmerken van het risico verzamelen,
	 evaluatie: de schadecomponenten bekijken (mogelijke impact op mens, milieu 

en materiële gevolgen); in	deze	fase	wordt	het	risico-object	ook	in	zijn	context	
geplaatst wat versterkende of verzwakkend factoren kan opleveren,

	 exploitatie:	wat	is	het	reactievermogen	/	business	contingency	planning.

Het uitwerken van het ziekenhuisnoodplan moet gebeuren conform deze risicocyclus of 
dit dynamisch risicobeheerssysteem en moet geïmplementeerd worden via een globaal 
preventie- en jaaractieplan.

Op basis van een risicoanalyse kunnen op individueel ziekenhuisniveau de hoogst inge-
schatte risico’s worden onderscheiden en naar prioriteit worden behandeld. Een uitge-
werkt voorbeeld van risico inventarisering en prioritering is terug te vinden in deel II.

De risico’s waarmee in het ziekenhuisnoodplan rekening kan worden gehouden, worden 
hieronder	(niet-limitatief)	opgesomd.	Een	indeling	tussen	interne	risico’s	en	externe	ri-
sico’s wordt gemaakt. Andere opdelingen zijn ook mogelijk (zoals de opdeling in natuur-
lijke, technologische, mens gerelateerde risico’s en incidenten m.b.t. gevaarlijke stoffen).

4.1.1 Interne risico’s
	 Risicovolle activiteiten

o CBRN
	 Chemisch
	 Biologisch
	 Radiologisch
	 Nucleair
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o Explosieve	incidenten
o Brand

	 Gebouw
o Instorting

	 Vitale functies, nutsvoorzieningen
o E-data proces
o Telecommunicatie
o Elektrische stroomvoorziening
o Noodstroomgenerator
o Water, waterkwaliteit
o Medische gassen, zuurstof en perslucht
o Klimaatregeling
o Liften
o Medische apparatuur
o Gas
o Ventilatie
o Riool
o Buizenpost
o Toegangscontrole

	 Bevoorrading en afvoer
o Kledij, kledijautomaat
o Apotheek
o Medisch materiaal
o Risico-houdend medisch afval
o Niet-risico-houdend medisch afval
o Voeding
o Wasserij

	 Acuut personeelstekort
	 Verstoring interne orde

o Geweld, agressie, …
o Vermisten (wegloopgedrag)
o Ontvoering, gijzeling
o Moord
o Oorlog,	conflict
o Reanimatie
o Zelfmoord
o Verdacht pakket (bomalarm)
o Terreur, secondary attack
o Staking, pikket

4.1.2 Externe	risico’s
	 Tijdelijke	en	permanente	externe	risico’s	in	de	omgeving	van	het	ziekenhuis
	 Geofysisch

o Aardbeving, ...
o Speleologie ongeval
o Ongeval in groeven (duikongevallen, …)
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	 Hydrologisch
o Springvloed

	 Klimatologisch
o Hittegolf
o Sneeuwstorm, …
o Koudegolf, ijzel, sneeuw
o Droogte
o Regen, overstroming
o Bosbranden

	 Meteorologisch
o Windhoos, tornado, orkaan
o Storm
o Vloedgolf
o Overstroming

	 Biologisch
o Epidemie/pandemie
o Plagen/voedselvergiftiging

	 Opvang	slachtoffers	extern-intern	incident
	 Gebouw

o Contaminatie

4.2 Preventie
Preventie is het geheel van maatregelen met als doel incidenten te voorkomen en/of de 
mogelijke gevolgen ervan te minimaliseren.

Het is conform de welzijnswet (zie 2.6 Wettelijke basis p. 16) de wettelijke taak van het 
ziekenhuis om een actief preventiebeleid te voeren, vastgelegd in een dynamisch risicobe-
heerssysteem, en dat is gebaseerd op:

	 een risico-inventarisatie (zie hoger),
	 een risicoanalyse (zie Deel II voor een uitgewerkt voorbeeld),
	 het indijken van oorzaken en gevolgen van een mogelijk incident, geïmplemen-

teerd via een globaal preventie- en jaaractieplan.

4.3 Voorbereiding
4.3.1 Personen binnen het ziekenhuis betrokken bij de voorbereiding
Binnen het ziekenhuis zijn de raad van bestuur, de algemeen directeur, de hoofdarts, de 
preventieadviseur, de noodplancoördinator en het permanent comité de belangrijkste be-
trokkenen bij de risicobeheersing.

De contactgegevens van deze betrokken personen worden opgenomen in het ziekenhuis-
noodplan (zie 3.1 Algemene informatie met betrekking tot de instelling).



24

4.3.1.1 Algemeen directeur

De algemeen directeur van een ziekenhuis is eindverantwoordelijk voor het ziekenhuis-
noodplan. Vanuit deze verantwoordelijkheid is hij de voorzitter van het permanent comi-
té (zie 4.3.1.3 Permanent Comité p. 26).

Hij/zij of zijn/haar vervanger is de contactpersoon voor de overheid in geval van een in-
terne-	of	externe	rampspoedige	gebeurtenis	en	is	7	dagen	op	7	dagen	of	24	uur	op	24	uur	
bereikbaar.

De algemeen directeur of zijn/haar vervanger zit bij toepassing van het ziekenhuisnood-
plan de coördinatiecel van het ziekenhuis (CCZ) voor. Hij/zij of zijn/haar vervanger be-
paalt de behandelcapaciteit (zie definitie in 3.3) en meldt deze bij benadering in het 
logboek van het ICMS. De algemeen directeur of zijn/haar vervanger kan ultiem beslissen 
om	het	ziekenhuis	te	sluiten	(op	voorwaarde	van	de	afkondiging	van	het	ziekenhuisnood-
plan), maar kan niet tornen aan de huisvestingscapaciteit (zie definitie in 3.3).

Voor het technisch en het medisch luik wordt de algemeen directeur bijgestaan respectie-
velijk door de technisch- en/of facilitair directeur en door de hoofdarts.

4.3.1.2 Noodplancoördinator

Ieder	ziekenhuis	duidt	een	noodplancoördinator	aan	die	intern	én	extern	als	aanspreek-
punt voor het ziekenhuis optreedt voor wat betreft de ziekenhuisnoodplannen.

Deze noodplancoördinator is functioneel belast met de coördinatie en kwaliteitsbewaking 
van alle activiteiten m.b.t. de ziekenhuisrampenplanning in het geheel van de risico-cyclus 
(zie 4.1 Risicocyclus en risico-identificatie p. 21).

Hij/zij is een stafmedewerker onder supervisie van de algemeen directeur en zijn/haar 
taken zijn tweeledig:

	 Enerzijds zijn er de preventieve taken: deelname aan de analyse van de risico’s 
en aan de uitwerking van noodmaatregelen, procedures en het ziekenhuis-
noodplan.

	 Anderzijds zijn er de operationele taken: deelname aan de afstemming van het 
ziekenhuisnoodplan op de gemeentelijke en provinciale noodplannen, deelna-
me aan de verspreiding van het ziekenhuisnoodplan en de aanpassing aan de 
evoluties binnen het ziekenhuis in zijn totaliteit en organiseren van de oefenin-
gen,	opleiden	van	sleutelfiguren	en	het	personeel	in	zijn	totaliteit,	en	de	evalua-
tie van de toepassingen van het ziekenhuisnoodplan. De noodplancoördinator 
speelt in noodsituaties en tijdens de toepassing van het ziekenhuisnoodplan 
een belangrijke rol in de coördinatiecel van het ziekenhuis (CCZ). Hij/zij fun-
geert er als een procesbewaker en ondersteunt de algemeen directeur.

De noodplancoördinator is tevens de secretaris van het permanent comité (zie 4.3.1.3 
Permanent Comité p. 26).

De jobtime wordt bepaald in functie van de grootte van het ziekenhuis en de gemaakte 
risicoanalyse. De functie is compatibel met een andere functie en kan worden uitgebouwd 
op het niveau van het ziekenhuisnetwerk.

De functie van noodplancoördinator kan opgeroepen worden in noodsituaties.
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De noodplancoördinator dient om deze verschillende functies te kunnen opnemen over 
voldoende kennis en over de nodige competenties te beschikken.

Zo dient hij/zij de volgende kennis te hebben:

	 grondige kennis omtrent de regelgeving inzake noodplanning (incl. veiligheid 
en sectorkennis);

	 grondige kennis van tekstverwerking en andere courant gebruikte software;
	 grondige kennis van de eigen organisatie;
	 basiskennis van managementtechnieken;
	 basiskennis van de wijze van organisatie van de bij de noodplanning betrok-

ken disciplines;
	 basiskennis van sociale media.

De volgende competenties worden vooropgesteld:

	 samenwerken (kerncompetentie);
	 betrokken zijn en kwalitatief handelen (kerncompetentie);
	 kennis	overdragen	en	expertise	en	ervaring	delen;
	 adviseren;
	 overtuigen;
	 creatief denken;
	 organisatie op dienst/procesniveau;
	 oordeelsvorming;
	 verantwoordelijkheid opnemen.

4.3.1.3 Permanent Comité

4.3.1.3.1 Taken
Het permanent comité wordt onder andere belast met de volgende taken:

	 het bepalen van de methodiek van risicoanalyse- en beoordeling m.b.t. zieken-
huisnoodplanning;

	 het opstellen van een managementplan ter voorbereiding op de belangrijkste 
risico’s waarin zijn opgenomen de doelstellingen, de programmaverantwoor-
delijke, de wijze van opvolgen en bijsturen, …

	 het opstellen en actualiseren van het ziekenhuisnoodplan (alle wijzigingen, 
vernieuwingen in het ziekenhuis, die aanleiding kunnen geven tot de actuali-
satie van het ziekenhuisnoodplan, dienen daarom kenbaar gemaakt te worden 
aan het comité);

	 de verspreiding van het ziekenhuisnoodplan;
	 het opstellen van het oefenbeleid;
	 het opstellen van een huishoudelijk reglement;
	 de samenstelling van een bureau;

4.3.1.3.2 Samenstelling
Het permanent comité is samengesteld uit de volgende personen:

	 de algemeen directeur (voorzitter);
	 de hoofdarts;
	 de noodplancoördinator;
	 de technisch directeur;
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	 de facilitair directeur (facilitaire dienst/onderhoud/hotel);
	 de verpleegkundig directeur of directeur patiëntenzorg;
	 de	financieel	directeur;
	 het diensthoofd opnameplanning;
	 de preventieadviseur;
	 de milieucoördinator;
	 een arts vertegenwoordiger van de medische raad;

en eventueel de volgende personen indien het ziekenhuis over de betrokken dienst be-
schikt:

	 het arts-diensthoofd van de spoedgevallendienst;
	 de hoofdverpleegkundige van de spoedgevallendienst;
	 het arts-diensthoofd van de MUG;
	 de hoofdverpleegkundige van de MUG-dienst;
	 een afgevaardigde van het operatiekwartier;
	 een afgevaardigde van de eenheid voor intensieve zorgen;
	 een afgevaardigde van de dienst radiologie;
	 een afgevaardigde van de dienst voor klinische biologie;
	 een afgevaardigde van de bloedtransfusiedienst;
	 een afgevaardigde van de apotheek;
	 een afgevaardigde van de sterilisatiedienst;
	 een afgevaardigde van het mortuarium;

De vergadering kan “ad hoc” uitgebreid worden wanneer rond een bepaald thema ge-
werkt wordt.

4.3.1.3.3 Huishoudelijk reglement
Het permanent comité stelt een beperkt huishoudelijk reglement op.

Dit huishoudelijk reglement kan de volgende punten beschrijven:

	 de samenstelling (i.e. de leden en hun plaatsvervangers);
	 de procedure voor aanstelling/uittreding van leden en hun plaatsvervangers;
	 de	specifieke	opdrachten;
	 de wijze van stemmen;
	 de frequentie van vergadering;
	 de doorstroming van informatie;
	 de procedure voor het inlichten van het permanent comité bij eventuele pro-

blemen die te maken hebben met noodplanning;
	 de	interne	en	externe	rapportage;
	 en de relatie tot het vast bureau.

4.3.1.3.4 Bureau
Binnen het permanent comité wordt er een bureau opgericht waarvan minimum de al-
gemeen directeur, de hoofdarts, de noodplancoördinator en de arts-diensthoofd van de 
spoedgevallendienst en bij voorkeur de (hoofd) verpleegkundige spoedgevallendienst, 
deel uit maakt. Er moet een secretariaatsfunctie of ondersteuning worden voorzien. Het 
ziekenhuis kiest of het secretariaat van het Bureau door één van deze drie functies wordt 
waargenomen,	of	dat	hiervoor	een	specifiek	persoon	aan	het	Bureau	wordt	toegevoegd.
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Het	bureau	heeft	een	beleidsvoorbereidende	taak	en	moet	uitbreidbaar	zijn	met	een	ex-
pert in functie van het dossier dat men bespreekt. De relatie tussen het bureau en het 
permanent comité wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement van het permanent 
comité.

4.3.1.3.5 Frequentie van vergadering
Minimaal eenmaal per jaar komt het permanent comité samen.

4.3.1.3.6 Rapportering
Het permanent comité voor noodplanning van de instelling rapporteert schriftelijk aan:

	 de ziekenhuisdirectie;
	 de noodplanambtenaar van de betrokken veiligheidscellen (gemeente en pro-

vinciaal);
	 de federale gezondheidsinspecteur.

4.3.2 Bijzondere interventiemiddelen aanwezig op de campus
Het behoort tot de opdracht van het ziekenhuis in het voorzien van bijzondere interven-
tiemiddelen aangepast aan de aanwezige risico’s.

4.3.3 Logistieke middelen aanwezig op de campus
Minimaal dient te worden voorzien in:

	 een	identificatiebadge	voor	alle	personeelsleden;
	 vooraf klaargemaakte patiëntendossiers à rato van 10 % van het aantal erken-

de bedden;
	 een driemaandelijks geactualiseerde lijst met contactnummers van perso-

neelsleden;
	 een voorbehouden draagbaar telefoontoestel voor de hulpdiensten;
	 een generale sleutel/badge/… voor de hulpdiensten;
	 (bij	voorkeur	geplastificeerde)	grondplannen	in	drievoud;
	 een	geplastificeerd	exemplaar	van	de	minimaal	te	voorziene	procedures,	actie-

kaarten en checklijsten;
	 ev.	enkele	flip-overborden.

4.3.4 Externe	diensten	betrokken	bij	de	voorbereiding
De lokale overheden moeten zich op noodsituaties voorbereiden. Zo moet elke provincie 
en gemeente een veiligheidscel oprichten die de voorbereiding op noodsituaties organi-
seert.

4.3.4.1 De ambtenaar belast met de noodplanning

De ambtenaar belast met de noodplanning (of noodplanningsambtenaar) is het contact-
punt van de gemeente of provincie inzake noodplanning, zowel voor de voorbereiding als 
bij een noodsituatie.

De noodplanambtenaar is de drijvende kracht van de noodplanningswerkzaamheden en 
in die hoedanigheid beheert hij de taken van de veiligheidscel in de verschillende stappen 
van de risicocyclus (zie hoger). In geval van een noodsituatie zetelt de noodplanambte-
naar in het gemeentelijk of provinciaal coördinatiecomité en adviseert hij de bevoegde 
overheid.
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4.3.4.2 De gemeentelijke veiligheidscel

De gemeentelijke veiligheidscel wordt door de burgemeester of zijn of haar plaatsvervan-
ger voorgezeten.

De veiligheidscel omvat minstens een vertegenwoordiger van elke discipline.

Discipline 1 een	officier	van	de	bevoegde	hulpverleningszone
Discipline 2 de federale gezondheidsinspecteur of zijn of haar gemandateerde 

plaatsvervanger, in voorkomend geval begeleid door de psychosociaal 
manager

Discipline 3 een	officier	van	de	bevoegde	politiezone	en/of	een	officier	van	de	feder-
ale politie

Discipline 4 een vertegenwoordiger van de bevoegde operationele eenheid van de 
civiele bescherming

Discipline 5 de communicatieverantwoordelijke van de burgemeester
+ de ambtenaar belast met de noodplanning (NPA)

4.3.4.3 Provinciale veiligheidscel

De gouverneur zit de provinciale veiligheidscel voor.

Discipline 1 minstens	een	officier	van	de	hulpverleningszone
Discipline 2 de federale gezondheidsinspecteur of zijn of haar gemandateerde 

plaatsvervanger, in voorkomend geval begeleid door de psychosociaal 
manager

Discipline 3 een	verbindingsofficier	van	de	lokale	politie	en	een	directeur-coördina-
tor van de federale politie

Discipline 4 de commandant van de bevoegde operationele eenheid van de civiele 
bescherming

Discipline 5 de communicatieverantwoordelijke van de gouverneur
+ de ambtenaar belast met de noodplanning (NPA)

In het kader van de interactie van de opdrachten van de bestuurlijke en de gerechtelijke 
politie, is de aanwezigheid van de Procureur des Konings aanbevolen. Op die manier kun-
nen de modaliteiten geregeld worden waardoor bij het beheer van een noodsituatie zijn 
opdrachten harmonieus verlopen met inachtneming van de opdrachten van de disciplines.

Bovendien kan de bestuurlijke overheid andere vertegenwoordigers (bijvoorbeeld van de 
gemeentelijke	dienst	voor	openbare	werken,	van	Defensie,	van	de	exploitant)	of	experts	
oproepen.

4.3.5 Incident Crisis Management System (ICMS)
Het Incident Crisis Management System (ICMS) is een beveiligd nationaal web-based plat-
form voor beheer van data en informatie en voor samenwerkend crisisbeheer. Het ICMS 
koppelt alle Belgische overheden, organisaties, ondernemingen en biedt via één portaal 
toegang	tot	een	aantal	instrumenten	(logboeken,	cartografie,	situatierapporten,	databan-
ken, bibliotheek, …) die door de overheden zullen gebruikt worden in het kader van de 
noodplanning en het beheer van oefeningen.
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Van zodra een toegang voor de ziekenhuizen wordt voorzien dient het ziekenhuisnood-
plan via dit management systeem beschikbaar te worden gesteld.

Tijdens een incident dient ICMS als beheersinstrument te worden gebruikt. Bij toepassing 
van het ziekenhuisnoodplan dient bv. ieder betrokken ziekenhuis in het logboek1 van het 
Incident Crisis Management System (ICMS) bij benadering2 deze behandelcapaciteit te 
melden.

1 Dit logboek geeft online een overzicht van de acties van de 5 disciplines en wordt vrijgegeven door het (gemeen-
telijk of provinciaal) coördinatiecomité en vormt de meest betrouwbare en actuele informatiebron. (cf. Incident 
Crisis Management System).

2 Bij	benadering	omdat	zodat	de	betrokken	overheden	en	externe	hulpdiensten	zich	“snel	een	idee”	kunnen	vor-
men van de behandelcapaciteit. Het principe van ‘snel een idee’ primeert ook hier boven ‘traag en volledig juist’.
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5 Incident - management

5.1 Interventieprocedures
5.1.1 Noodsituatie
Een noodsituatie is een incident met gevaar voor personen en/of de continuïteit van het 
ziekenhuis. Deze plotse en onvoorziene gebeurtenis vergt onmiddellijke maatregelen om 
de nadelige gevolgen te minimaliseren. Er is geen mogelijkheid voor het lokaal onder con-
trole brengen van het incident of er is een actuele of potentiële impact op de patiënten-
zorg, personeel of veiligheid van de bezoeker, direct of indirect. Deze noodsituatie vergt 
het waarschuwen via het noodnummer en het waarschuwen van de dienstverantwoor-
delijke.	Facultatief	worden	de	TIP,	de	interventieleiders	en	de	interne/externe	experten	
opgeroepen. Activatie van de coördinatiecel van het ziekenhuis (CCZ) is mogelijk.

Deze organisatiestructuur met alarmering van de permanente functies is opgebouwd vol-
gens de fasering zoals beschreven in punt 6.4.

5.1.2 Verwittigen HCS112 en Federaal Gezondheidsinspecteur (FGI)
Wanneer een fase van het ziekenhuisrampenplan wordt afgekondigd, moet het HCS112 
verwittigd worden, die de verdere verwittiging op zich neemt. In geval van de informa-
tiefase zal dit een kennisgeving zijn aan de federale gezondheidsinspecteur. In geval van 
een actiefase zal naast de federale gezondheidsinspecteur ook de burgemeester van de 
gemeente en de kruisverenigingen op de hoogte worden gebracht.

De federale gezondheidsinspecteur kan bij de toepassing van de informatie- of actiefase 
een ziekenhuis uit de keten van de dringende medische hulpverlening halen.

5.1.3 Externe	diensten
Voor de vooropgestelde scenario’s gelden de interventieprocedures zoals opgenomen in 
de monodisciplinaire plannen van de verschillende hulpdiensten. Deze procedures wor-
den niet herhaald in het ziekenhuisnoodplan.

5.2 Interne coördinatie en organisatie
5.2.1 Eerste interventieploeg (EIP)

5.2.1.1 Omschrijving

De Eerste interventieploeg (EIP) is/zijn de perso(o)n(en) die een noodsituatie vaststellen 
en die de eerst maatregelen ondernemen voor het beheersen van de situatie. In functie 
van deze eerste maatregelen volgen deze personen jaarlijks een opleiding omtrent onder 
andere brand en evacuatie.

5.2.1.2 Taakomschrijving

De taken van de EIP zijn:

	 een eerste actie ondernemen in een poging om het incident te beperken en/of 
onder controle te houden;

	 het waarschuwen van de tweede interventieploeg (TIP);
	 zorgen voor veiligheid in afwachting van de komst van de tweede interventie-

ploeg;
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5.2.2 Tweede interventieploeg (TIP)

5.2.2.1 Omschrijving

	 De tweede interventieploeg (TIP) bestaat uit personeelsleden waarvan mini-
maal één personeelslid een erkende opleiding in brandbestrijding conform het 
KB van 28 maart 2014 heeft gevolgd. Deze TIP neemt in afwachting van de 
komst van gespecialiseerde diensten de verdere maatregelen voor het beheer-
sen van de noodsituatie.

	 De	samenstelling	van	de	TIP	is	afhankelijk	van	de	aard	van	het	incident	en	het	
beschikbare personeel.

	 De interventieleider (zie 5.2.3) maakt deel uit van de TIP en neemt de coördi-
natie op zich.

5.2.2.2 Activatie

	 De TIP wordt gewaarschuwd door de EIP.
	 De TIP kan ook gewaarschuwd worden bij automatische alarmering, bv. brand-

alarm.
	 Bij slachtoffers wordt steeds de interne MUG of een aanwezige arts of ver-

pleegkundige verwittigd.

5.2.2.3 Taakomschrijving

De taken omvatten niet-limitatief:

	 het verzekeren van de veiligheid van personeel, patiënten en bezoek;
	 het beperken van het incident door het ondersteunen van de EIP;
	 het eventueel opstarten van interne procedures;
	 het	melden	van	het	incident	aan	de	externe	hulpdiensten	en	het	vereenvoudi-

gen van hun tussenkomst (bv. door hen op te wachten, te briefen en te begelei-
den);

5.2.3 De interventieleider

5.2.3.1 Omschrijving

	 De interventieleider maakt deel uit van de TIP en neemt de operationele lei-
ding over het incident ter plaatse in functie van de aard van het incident (tech-
nisch, medisch).

	 De functie ‘interventieleider’ kan door verschillende personeelsleden worden 
uitgeoefend,		afhankelijk	van	het	type	incident	(medisch	–	niet-medisch).

	 De interventieleider is het eerste aanspreekpunt (single point off contact) voor 
de	externe	hulpdiensten	en	is	herkenbaar	voor	deze	externe	diensten	bv.	d.m.v.	
een kazuifel, een armband of badge.

5.2.3.2 Taakomschrijving

De taken omvatten niet-limitatief:

	 de interventieleider waakt over de adequate inzet van personeel en middelen;
	 de interventieleider bepaalt de prioriteiten inzake evacuatie en relocatie;
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	 indien	er	externe	hulpdiensten	of	partners	met	betrekking	tot	het	incident	ter	
plaatse komen, geeft de interventieleider een situatierapport (voor een model 
zie deel II);

	 de interventieleider neemt alle beslissingen nodig om de continuïteit en de 
werking van de instelling zo goed als mogelijk te garanderen in afwachting van 
de installatie van de coördinatiecel van het ziekenhuis (CCZ);

	 de interventieleider rapporteert intern aan de coördinatiecel van het zieken-
huis (CCZ) of aan de hiërarchisch verantwoordelijke (i.e. algemeen directeur, 
hoofd technische dienst of aan een vervanger).

5.2.4 Coördinatie cel ziekenhuis (CCZ)
Wanneer het ziekenhuisnoodplan in werking treedt, wordt de coördinatiecel van het zie-
kenhuis (CCZ) geactiveerd.

De coördinatiecel van het ziekenhuis (CCZ) neemt de coördinatie en het commando over 
van de interventieleider en neemt de verdere beleidsbeslissingen voor het ziekenhuis.

Bij het commando is er een actieve wisselwerking op korte en langere termijn met de vol-
gende hoekstenen:

	 de operationele hoeksteen: medewerkers die op de plaats van het incident ac-
tief zijn;

	 de logistieke hoeksteen: medewerkers die de logistieke implicaties invullen;
	 de	financiële	hoeksteen:	medewerkers	die	de	financiële	implicatie	van	het	in-

cident invullen;
	 de planning hoeksteen: medewerkers die de verdere impact van het incident 

invullen;
	 de medische hoeksteen: medewerkers die zorg dragen voor de slachtoffers;

5.2.4.1 Activatie en samenstelling

De wijze van activatie van de coördinatiecel van het ziekenhuis (CCZ) en de nominatieve 
samenstelling worden vermeld in het ziekenhuisnoodplan.

De op te roepen functies voor de coördinatiecel van het ziekenhuis (CCZ) zijn:

	 de algemeen directeur (voorzitter);
	 de hoofdarts;
	 de administratief directeur;
	 de verpleegkundig directeur;
	 het medisch hoofd urgentiedienst;
	 het hoofd van de interne preventiedienst;
	 het hoofd van de technische diensten;
	 de medewerker communicatie;
	 de noodplancoördinator;
	 een secretaris;
	 een deskundige radiocommunicatie;

Op	te	roepen	functies	voor	de	diensten	die	beschikken	over	een	specifieke	bekwaming:

	 operatiekwartier;
	 intensieve zorg;
	 radiologie;
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	 laboratoriumgeneeskunde;
	 bloedtransfusiedienst;
	 apotheek;
	 centrale sterilisatie;
	 mortuarium;
	 pastorale dienst /dienst sociaal werk;
	 onthaal;
	 ICT;
	 facilitaire dienst;

Externe	hulpverleners:

	 de cel voegt technische specialisten toe volgens de noodzaak;
	 een afgevaardigde van de betrokken hulpdiensten is wenselijk:

o als contactpersoon met de betrokken hulpdiensten;
o als tussenpersoon met de administratieve overheden;
o als verbindingspersoon met de ordediensten en als verbindingspersoon 

met de gerechtelijke autoriteiten;

In functie van de structuur van de instelling is het mogelijk dat meerdere functies door 
één persoon worden uitgevoerd.

Voor elk lid moet één of meer plaatsvervangersaangewezen worden.

De cel moet binnen de 30 minuten na het alarm, dat op elk mogelijk tijdstip gegeven kan 
worden, samengesteld en operationeel zijn.

Oproepen, op het niveau van de coördinatiecel van het ziekenhuis (CCZ), worden centraal 
beantwoord en onmiddellijk getrieerd naar de respectievelijke probleemhouder binnen 
de coördinatiecel van het ziekenhuis (CCZ).

5.2.4.2 Locatie coördinatiecel van het ziekenhuis

De leden van de coördinatiecel van het ziekenhuis (CCZ) worden te allen tijde samen ge-
houden op de locatie van de coördinatiecel van het ziekenhuis (CCZ).

De nodige lokalen worden voorzien.

De locatie van het coördinatiecel van het ziekenhuis (CCZ) wordt op kaart weergegeven.

5.2.4.3 Taakomschrijving

De coördinatie en commando-cel is belast met (niet limitatief):

	 het leiden van de gehele operatie;
	 het verwittigen van, voor zover dit nog niet is gebeurd, van het HCS112, die 

de verdere verwittiging op zich neemt; in geval van vooralarm zal dit een ken-
nisgeving zijn aan de federale gezondheidsinspecteur, in het geval van alarm 
zal naast de federale gezondheidsinspecteur ook de burgemeester van de ge-
meente op de hoogte worden gebracht;

	 het	verzamelen	van	al	de	informatie	betreffende	de	interne/externe	noodsitu-
atie;

	 het vormen van een beeld van de noodsituatie;
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	 het plegen van overleg (in functie van het vormen van een oordeel en het ne-
men van besluiten);

	 het beslissen over de behandelcapaciteit van de instelling;
	 het beslissen over het al dan niet (bijkomend) evacueren;
	 het beslissen over de inzet van personeel en materiële middelen;
	 de bevelvoering en het opvolgen van de genomen beslissingen;
	 het aanduiden van contactpersonen om plaats te nemen in de CP-Ops en het 

gemeentelijk coördinatiecomité.
	 het	beslissen	over	het	inschakelen	van	bijkomende	externe	hulp	en	de	opvang	

van deze hulpdiensten;
	 het bepalen van de permanente en eventueel nieuwe opdrachten van de inter-

ventieleider;
	 het uitvoeren van alle registraties m.b.t. de noodsituatie;
	 het verzamelen van informatie over de slachtoffers;
	 het	instaan	voor	de	interne	en	externe	communicatie	met	de	patiënten,	fami-

lies, andere ziekenhuizen, verzekeringsmaatschappijen de overheden en de 
pers;

	 het	organiseren	van	de	debriefing	(intern-en-extern).

De aandachtspunten en mogelijke opdrachten van de coördinatiecel van het ziekenhuis 
(CCZ) worden omschreven in een checklijst (zie deel II).

Het is onder andere wenselijk om vast te leggen wie voorzitter is, wie vervanger is, op 
welke	wijze	de	communicatie	verloopt	met	de	CP-Ops,	op	welke	wijze	er	extern	wordt	
gecommuniceerd, wie rapporteert en het logboek van het ICMS aanvult, …

5.2.4.4 Het leiden van de operatie

De coördinatiecel van het ziekenhuis (CCZ) leidt, voor wat de inzet van eigen mensen en 
middelen betreft, de operaties.

Om deze beleidscoördinatie tot een goed einde te kunnen brengen is er een behoefte aan 
een gestructureerde manier van werken en moet er op een eenvoudige wijze gerappor-
teerd worden. Er is immers tijdens een noodsituatie veel informatie beschikbaar, maar 
deze moet adequaat verzameld en geordend worden om voortdurend een goed beeld te 
vormen	over	de	noodsituatie,	om	correcte	besluiten	 te	kunnen	nemen	en	om	 finaal	de	
noodsituatie op te volgen3.

In Deel II is het CAN-report als voorbeeld van een rapporteringssysteem opgenomen.

5.2.5 Telefoonoperatoren
Het ziekenhuis verzekert 24 uur per dag, 7 dagen per week een telefoonpermanentie.

Het verdient aanbeveling te onderzoeken in welke mate delen van de alarmering kun-
nen geautomatiseerd worden. Dit is eenvoudiger voor die diensten en/of personen die 
bij	 elke	 activatie	moeten	 geïnformeerd	worden,	 onafhankelijk	 van	 de	 reden,	 omdat	 de	
geautomatiseerde verwittiging niet moet aangepast worden aan een situatie. Enkel het 
niveau van activatie moet ingegeven worden. Een geautomatiseerde melding vereist wel 

3  Dit naar het IBOBBO-model zoals gehanteerd binnen D1. IBOBBO staat voor informatiegaring (om een ant-
woord te kunnen geven op de vraag ‘wat weten we ?’), beeldvorming (wat verwachten we?), oordeelvorming 
(wat zijn de gevolgen ?), besluitvorming (wat moeten we doen?), bevelvoering en opvolging/communicatie.



35

een antwoord van degene die opgeroepen is. Een geautomatiseerde melding vervangt de 
normale melding niet, maar zorgt wel voor een sneller doorlopen van de keten. De nor-
male melding moet als back-up aanwezig blijven wanneer de geautomatiseerde melding 
uitvalt en/of niet tot voldoende inzet leidt.

Bij melding van een incident kanaliseert de telefoonoperator verschillende procedures:

	 waarschuwing van de interne diensten.
	 melding	aan	de	externe	diensten.
	 communicatie – management. Zo heeft de telefoonoperator een belangrijke rol 

te	vervullen	in	de	communicatie	met	de	EIP	en	TIP,	de	interne	experten,	het	
HCS112,	de	externe	hulpdiensten	en	de	externe	experten	en	moet	een	duidelij-
ke ‘eerste waarschuwing’ of ‘initiële waarschuwing’ registreren. Hiervoor 
wordt een actiekaart ‘eerste waarschuwing’ voorzien waar de te bevragen ele-
menten in zijn opgenomen:

Omvang van het incident Is het een grootschalig incident?
Locatie Wat	is	de	exacte	locatie	van	het	incident?
Type of incident Wat voor soort incident is het?
Gevaren Zijn er gevaren?
Toegang Wat zijn de aanrijroutes naar het incident?
Aantal slachtoffers Wat is het (geschat) aantal slachtoffers?
Extra	diensten Welke diensten zijn ter plaatse en wat is gewenst 

qua opschaling?

Bijkomende telefoonoperatoren moeten snel ter plaatse zijn zodat de opdrachten geen 
bottleneck worden. Dit kan best iemand van in of naast het ziekenhuis zijn, want hoe lan-
ger deze bijkomende operator op zich laat wachten, hoe trager de verwittiging gaat en de 
hulp komt.

Specifieke	opdrachten	voor	telefonie	bij	een	incident	dat	langer	duurt	zijn:

	 oproepen/uitsturen	van	extra	personeel;
	 inlichten van personen;
	 correcte locatie van het PEB (zie 10.5.5 p. 55) doorgeven;

5.2.6 Contactpunt voor slachtofferinformatie (POC-HOSP)
Bij	externe	noodsituaties	wordt	het	ziekenhuis	gevraagd	om	informatie	over	slachtoffers	
uit te wisselen met de FOD Volksgezondheid (discipline 2). Het ziekenhuis activeert o.a. 
een contactpunt slachtofferinformatie voor een goede organisatie van dit proces.
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5.2.6.1 Taakomschrijving

Het contactpunt voor slachtofferinformatie:

	 verzamelt slachtofferinformatie van alle slachtoffers die aankomen in het zie-
kenhuis;

	 verstuurt slachtofferinformatie naar:

o de FOD Volksgezondheid die instaat voor het verzamelen van slachtoffer-
informatie uit alle ziekenhuizen waarnaar slachtoffers worden gestuurd;

o andere diensten binnen het ziekenhuis waar verwanten of slachtoffers 
geïnformeerd moeten worden.

	 fungeert als contactpunt voor alle vragen m.b.t. slachtofferinformatie voor de 
FOD Volksgezondheid en diensten binnen het ziekenhuizen.

5.2.6.2 Activatie en coördinatie

De algemeen directeur of zijn vervanger is ook m.b.t. slachtofferregistratie de contactper-
soon voor de overheid. Het is zijn verantwoordelijkheid om volgens interne afspraken de 
procedures te activeren m.b.t. het registratieproces van slachtofferregistratie. De effec-
tieve opvolging en coördinatie van dit geheel kan worden gedelegeerd aan een andere 
persoon of functie. De verschillende taken zijn opgenomen in de actiekaart van de verant-
woordelijke van het registratieproces.

Ook wanneer er slechts een beperkt aantal slachtoffers worden opgenomen in het zie-
kenhuis	–	naar	aanleiding	van	een	externe	noodsituatie	–	kan	het	ziekenhuis	worden	ge-
vraagd om het registratieproces te activeren.

5.2.6.3 Flow van slachtofferinformatie

Bij een activatie van het registratieproces worden de gegevens van slachtoffers op de vol-
gende manier verzameld en verspreid:

1. Registratie en identificatie van slachtoffers die aankomen in het ziekenhuis via de 
spoeddienst of andere locaties bij spontane evacuaties.

	 Het ziekenhuis organiseert een methodiek om gegevens te registreren voor elk 
slachtoffer. 

	 Bij	niet	identificeerbare	patiënten	wordt	voor	de	uitwisseling	van	slachtoffer-
informatie, de naam vervangen door ‘RAMPgeslachtNNNNNNN’ (NNNNN is 
het mettagkaart-nummer). Dit kan worden aangevuld met een rampnummer 
(bv. bij afwezigheid van een mettagkaart).

o De prioritaire gegevens worden zo snel mogelijk geregistreerd en door-
gestuurd naar de FOD Volksgezondheid (zie verder). De andere gegevens 
kunnen worden aangevuld doorheen het traject van het slachtoffer in het 
ziekenhuis.

o Het ziekenhuis kan gebruik maken van een standaard papier- of digitaal 
registratieformulier.  Zie in bijlage en op de website voor het papieren 
registratieformulier en zie op de website voor het digitale registratiefor-
mulier dat als pdf-document ter beschikking is gesteld ; op de website is 
het het digitale registratieformulier (onder de vorm van een rekenblad) 
opvraagbaar. Er kan ook gebruik worden gemaakt van een eigen papier- 
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of digitaal sjabloon zolang de gegevens uit de bovenstaande tabel zijn 
opgenomen.

o De prioritaire gegevens worden zo snel mogelijk geregistreerd en in het 
beschikbaar gestelde digitale formulier doorgestuurd naar de FOD Volks-
gezondheid (cip-ctd@gezondheid.belgie.be). De niet prioritaire gegevens 
kunnen worden aangevuld doorheen het traject van het slachtoffer in het 
ziekenhuis. Het is aangewezen dat het ziekenhuis voorziet in personeel 
voor het uitvoeren van de registratietaken.

o Het is aangewezen dat het ziekenhuis voorziet in een methodiek en in de 
logistieke middelen om foto’s te nemen en te bewaren. Het nemen van een 
foto	kan	immers	bijdragen	om	slachtoffers	te	identificeren	(niet-identi-
ficeerbaar,	overleden,	baby’s,	…).	Daarbij	worden	de	volgende	aandacht-
punten in acht genomen:
	 een foto wordt steeds gekoppeld aan het mettagkaart-nummer;
	 indien het slachtoffer niet beschikt over een METTAG-kaart, dan 

wordt de foto gekoppeld aan een ander uniek nummer zoals bv. het 
rampnummer;

	 het ziekenhuis kan - op vraag van discipline 2 - gevraagd worden 
om foto’s door te sturen via dezelfde informatiekanalen als voor de 
uitwisseling van de slachtofferinformatie, weliswaar met respect 
voor de privacy zoals voorgeschreven door de wetgeving.

2. Verzamelen van alle geregistreerde slachtofferinformatie in het contactpunt slacht-
offerinformatie.

	 Het is aangewezen dat het ziekenhuis een methodiek organiseert voor het op-
richten van een contactpunt slachtofferinformatie. Hier wordt alle slachtoffer-
informatie verzameld.

	 Het is aangewezen dat het ziekenhuis voorziet in ziekenhuispersoneel voor 
het bemannen van het contactpunt slachtofferinformatie.

3. Uitwisselen van slachtofferinformatie met de FOD Volksgezondheid en andere 
diensten in het ziekenhuis.

	 Vanuit het contactpunt slachtofferinformatie verloopt de uitwisseling van 
slachtofferinformatie.

	 In afwachting van de uitrol van een beveiligde softwaretoepassing worden de 
slachtoffergegevens per mail uitgewisseld. In de toekomst kan de registratie 
en uitwisseling van deze gegevens gebeuren m.b.v. een programma dat door de 
bevoegde overheid wordt aangeboden.

	 Het is aangewezen dat het ziekenhuis voorziet in het volgende generiek contact 
e-mailadres: POC@domeinnaam ziekenhuis.be.
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Figuur 4 Organisatie registratieproces in het ziekenhuis.

5.2.6.4 Configuratie en uitrusting van het contactpunt slachtofferinformatie

Het contactpunt slachtofferinformatie wordt ingericht met:

	 tafels, stoelen
	 computer(s) met internetverbinding
	 e-mailadres	voor	de	uitwisseling	van	slachtofferinformatie	met	(externe)	dien-

sten
	 telefoonnummer	 voor	 (externe)	 diensten	 voor	 alle	 vragen	m.b.t.	 het	 proces	

van slachtofferregistratie
	 nabijheid	van	fotokopieer	apparaat	(&	faxtoestel)
	 documenten m.b.t. het registratieproces

5.2.7 Opvang verwanten (OV-HOSP)
In het ziekenhuisnoodplan dient de verantwoordelijke voor de opvang van verwanten, 
de medewerkers waarop beroep kan gedaan worden en het lokaal dat voor deze opvang 
wordt gereserveerd te worden vermeld (zie ook  7.3.12).

5.2.8 Communicatie en opvang pers
Communicatie is één van de sleutelbegrippen in de noodplanning.

Het is aangewezen om de doelgroepen met wie gecommuniceerd moeten worden, te be-
palen:	patiënten,	personeel,	 familie,	externe	diensten,	overheden,	andere	ziekenhuizen,	
media, …

Enkele aandachtspunten bij deze communicatie worden hieronder opgesomd.

	 Licht de patiënten en personeelsleden van het ziekenhuis zo snel mogelijk in 
van de noodsituatie. Vermeld wat er gebeurd is en wat de gevolgen zijn. Stel 
een standaardpersbericht op voorhand op. Op die manier hoeft in een noodsi-
tuatie enkel de feitelijke informatie ingevuld te worden.

	 Eens het ziekenhuis in een fase zit waarbij er hulp van de overheid is en/of 
waarbij een fasering afgekondigd is, moet afgestemd worden met de overheid 
wie welke communicatie doet, hoe de pers wordt geïnformeerd, … Dat is zeker 
het	geval	wanneer	er	strafbare	feiten	gepleegd	zijn	en	er	tegelijk	een	onder-
zoek van het Parket doorgaat. Het is overigens aangeraden dat er voor een 
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communicatieplan voor noodsituaties eerst contact gezocht wordt met disci-
pline 5 van de gemeente en/of de provincie.

	 Na de interventie wordt een korte mededeling opgesteld bedoeld voor de pati-
enten en het personeel. Bij de shiftwissel wordt het personeel nog eens snel 
mondeling ingelicht zodat er één boodschap aan de patiënten gegeven kan 
worden.

	 Er moet overwogen worden om de perscontacten toe te vertrouwen aan 1 per-
soon die spreekt in opdracht van de instelling.

	 De algemene informatie aan de bevolking is steeds een opdracht welke in over-
leg met discipline 5 dient te gebeuren. Dit ten einde mis- of  foutieve communi-
catie naar de bevolking te voorkomen.

	 De patiënten zullen bij een noodsituatie trachten om de eigen familieleden te 
bereiken, of omgekeerd. Besteed daarom in de communicatie voldoende aan-
dacht aan de patiënten en hun families. Het past niet dat de informatie in de 
media meer en sneller zou zijn dan deze naar de meest betrokken groepen.

	 Let erop dat de communicatie naar de verschillende groepen geen tegenstrij-
digheden bevat. Dit betekent dat de inhoud van de communicatie moet goed-
gekeurd worden (crisis coördinatie en commando-cel).

5.2.9 Artsen en medewerkers
Binnen de algemeen geldende regels van noodplanning is het de taak van de artsen, hoofd-
verpleegkundigen, verpleegkundigen, medewerkers van paramedische en zorgverlenen-
de beroepen, medewerkers van de medisch ondersteunende diensten en medewerkers 
van de algemeen ondersteunende diensten diegene bij te staan die zich bekommeren om 
de zorg van slachtoffers en patiënten en de veiligheid van medewerkers, dit mede in op-
dracht van de interventieleider(s) en de coördinatiecel van het ziekenhuis (CCZ). Daar-
naast moeten ze bij het opnemen van een functie in het kader van het ziekenhuisnoodplan 
(bv. onthaal van familie, …) de taken volgens de actiekaarten uitvoeren.

5.3 Multidisciplinaire coördinatie
De multidisciplinaire coördinatie verloopt operationeel in de CP-Ops en beleidsmatig in 
het CC-GEM of bij opschaling in het CC-PROV.

Het is wenselijk dat er binnen de CP-Ops en binnen het CC-GEM een vertegenwoordiging 
is van het ziekenhuis indien het ziekenhuis rechtstreeks betrokken is in het incident.
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6 Toepassing van noodprocedures en acti-
vering van het ziekenhuisnoodplan

6.1 Eerste waarschuwing
Elke aanwezige persoon kan/moet in geval van een incident conform de ‘procedure waar-
schuwing’ via het interne noodnummer het incident melden aan de meldkamer (telefoon-
centrale). De wijze waarop dit dient te gebeuren staat beschreven op de waarschuwings-
borden	die	binnen	de	instelling	zijn	geafficheerd.	Naast	deze	meldingen	met	menselijke	
tussenkomst zijn ook automatische meldingen (d.m.v. bv. detectie) mogelijk.

In analogie met het eenduidig Europese noodnummer 112 stelt de ERC (European Resus-
citation Council) en de ESA (European Society of Anesthesiology) voor om in alle Europe-
se ziekenhuizen het intern noodtelefoonnummer voor cardiaal arrest of levensbedreigen-
de situaties (en bij uitbreiding alle noodsituaties) gelijk te schakelen naar één nummer, nl. 
2222.

6.2 Noodprocedure
Na deze waarschuwing wordt het incident verder bestreden o.b.v. noodprocedures. Deze 
procedures hebben tot doel de noodsituatie zo snel mogelijk onder controle te brengen 
en de gevolgen te beperken in omvang en/of ernst. Deze noodprocedures worden onder 
supervisie van het departementshoofd uitgeschreven volgens de risico inventarisatie/ri-
sicoanalyse en op afdelingsniveau.

Zo kan in functie van de noodsituatie en conform de noodprocedure de telefoonoperator 
de TIP (zie 5.2.2 Tweede interventieploeg (TIP)) waarschuwen en/of het incident melden 
aan	externe	hulpdiensten	c.q.	experten.	Zo	wordt	bij	slachtoffers	steeds	de	interne	MUG	of	
een	aanwezige	arts	of	verpleegkundige	(en	zo	nodig	de	externe	MUG)	verwittigd	alsook	de	
algemeen directeur of zijn vervanger op de campus aanwezig.

6.3 Activering van het ziekenhuisnoodplan
Na een eerste waarschuwing kan op aangeven van de interventieleider het ziekenhuis-
noodplan worden opgestart.

De telefoonoperator zal conform de voorziene actiekaart verder intern waarschuwen en 
de	toepassing	van	het	ziekenhuisnoodplan	melden	aan	de	externe	diensten.

6.4 Fasering van het ziekenhuisnoodplan
6.4.1 Informatiefase
De informatiefase vangt aan van zodra van een incident kennis wordt genomen bv. bij 
ontvangst	van	een	bericht	van	afkondiging	van	een	Medisch	Interventieplan,	bij	een	spon-
tane en onaangekondigde toestroom van een belangrijk aantal patiënten van eenzelfde 
incident of door een automatische interne melding. In beide laatste gevallen zal het zie-
kenhuis het HCS112 verwittigen indien er nog geen MIP is opgestart.

Het incident wordt bestreden door het ontdekkend personeel (de EIP) en zo nodig door 
de TIP.

Desgevallend wordt de medisch c.q. technisch coördinator verwittigd. De coördinator be-
slist of er al dan niet wordt overgegaan naar de actiefase. De coördinator neemt kennis 
van het type incident, het aantal slachtoffers die mogelijks naar het ziekenhuis moeten 
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worden geëvacueerd, de betrokken pathologieën (blast, brandwonden, polytrauma, ver-
giftiging, etc.), en de

aankomsttijden. De coördinator, beslist na intern overleg wanneer er al dan niet wordt 
overgegaan naar de actie-fase.

6.4.2 Actie
Wanneer een incident in het ziekenhuis of in de directe omgeving niet onder controle kan 
gekregen worden door bv. de TIP of na tussenkomst van de coördinator en ook niet mits 
toepassing van de noodprocedures waardoor een risico ontstaat voor personen of voor de 
patiëntenzorg wordt de actiefase door de coördinator opgestart.

In deze fase worden de leden van de coördinatiecel van het ziekenhuis (CCZ) opgeroe-
pen. Ook de noodzakelijke versterking qua personeel zoals voorzien in de actiefase kan 
worden gemobiliseerd waarbij de voorkeur wordt gegeven aan die personeelsleden die 
binnen de 20’ aanwezig kunnen zijn.

In	de	actiefase	zijn	bijkomende	interne	c.q.	externe	middelen	noodzakelijk	om	het	inci-
dent onder controle te krijgen, is de coördinatiecel van het ziekenhuis (CCZ) operationeel 
en wordt de dagelijkse werking van het ziekenhuis omgezet in die van een organisatie in 
crisis. Lokalen krijgen zo nodig een nieuwe bestemming, toegangen worden afgeschermd, 
bijkomende telecommunicatiemiddelen worden voorzien, …

Indien het incident met de bijkomende middelen moeilijk of niet onder controle te krij-
gen is kan crisismanagement op gemeentelijk, provinciaal of federaal niveau noodzakelijk 
zijn. De opstart hiervan is een beslissing van hetzij de burgemeester, de gouverneur of de 
minister.

In het geval van ongevallen buiten het ziekenhuis is het van belang om het logboek van 
het Incident Crisis Management System (ICMS) te consulteren vooraleer het ziekenhuis 
beslist om zich in alarm te plaatsen. Dit logboek geeft online een overzicht van de acties 
van de 5 disciplines en wordt vrijgegeven door het (gemeentelijk of provinciaal) coördina-
tiecomité. Het vormt de meest betrouwbare en actuele informatiebron voor de Situation 
Report (Sitrep) op basis waarvan een beslissing wordt genomen om de alarmfase af te 
kondigen (cf. Incident Crisis Management System).

In de actiefase worden twee niveaus voorzien:

	 Niveau 1
o Niveau 1 correspondeert met een interne versterking maar met een be-

perkte oproep van personeel van wacht.
o Niveau 1 houdt een interne reorganisatie (spoedgevallendienst, Intensie-

ve Zorg, operatiekwartier, etc.) in.
o Het	aantal	verwachte	slachtoffers	overstijgt	niet	de	theoretische	reflex-	

of huisvestingcapaciteit (zie 3.3 p. 18), ongeveer 3 % van de ziekenhuis-
capaciteit.

o De	afkondiging	van	dit	niveau	zal	vooral	worden	overwogen	tijdens	de	
dag, wanneer de diensten beter vertegenwoordigd zijn.
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	 Niveau 2
o Niveau 2 correspondeert met een interne versterking en met de oproep 

van personeel ook deze niet van wacht, proportioneel aan de verwachte 
toestroom van getroffenen.

o Niveau 2 houdt een interne reorganisatie in van een groot deel van het 
ziekenhuis.

o Niveau 2 moet worden afgekondigd van zodra het aantal slachtoffers, de 
eerste	theoretische	reflex-	of	huisvestingcapaciteit	overstijgt.

o Dit niveau is gewoonlijk tijdens de nacht en tijdens het weekend van toe-
passing, en a fortiori wanneer het aantal verwachte slachtoffers gelijk of 
hoger	is	dan	de	eerste	theoretische	reflex-	of	huisvestingscapaciteit	 	of	
potentieel zeer hoog is.

6.4.3 Schematische voorstelling van de fasering

Figuur 5 Schematische voorstelling van de fasering

6.5 Te waarschuwen personen en diensten
De reeds aanwezige personeelsleden (medisch, niet medisch) kunnen op verschillende 
manieren gewaarschuwd worden:

	 via een algemene omroep;
	 via de telefooncentrale.
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De aandachtspunten hierbij zijn:

	 Om paniek te vermijden is het aangewezen om via een stil alarm andere perso-
neelsleden te verwittigen.

	 Voorzie bij voorkeur in een intern systeem om in drie stappen te waarschuwen:

o stil (bv. stil alarm, …);
o beperkt (bv. één gebouw van de site, ...);
o totaal (bv. alle gebouwen, …).

Niet aanwezige personeelsleden die opgeroepen worden moeten zich aanmelden.

De aandachtspunten hierbij zijn:

	 het personeel van het ziekenhuis moet zich kunnen kenbaar maken bij de toe-
gang tot de interventiezone; dit kunnen zij doen aan de hand van hun perso-
neelsbadge;

	 men wordt verwacht op de dienst waar men normaal is tewerkgesteld tenzij 
anders wordt meegedeeld;

	 zorg	 ervoor	 dat	 deze	melding	 de	 efficiëntie	 van	 de	 verwittigingsketen	 niet	
stoort;

	 houd rekening met situaties waarbij de toegang tot het ziekenhuis of bepaalde 
delen daarvan bemoeilijkt wordt door volkstoeloop of quarantainemaatrege-
len;

	 voeg het te melden bericht toe (kort, uniform en duidelijk);
	 voeg de lijst van enerzijds de geneesheren en alle personeelscategorieën van 

het ziekenhuis die oproepbaar en meteen beschikbaar moeten zijn en ander-
zijds de geneesheren en alle personeelscategorieën die oproepbaar zijn toe 
aan de actiekaart van de telefoniste; deel de personeelsleden in in categorieën 
die al dan niet binnen de 20 à 30 minuten in functie van de woonplaats aanwe-
zig kunnen zijn.

Het ziekenhuis moet in zijn alarmeringsketen rekening houden met de mogelijkheid van 
uitval (of uitschakeling) van het GSM-netwerk en moeten ook alternatieve verwittigings-
systemen voorzien (bv. vaste telefonie voor wie dat heeft, aanduiden bij welke provider 
men een abonnement heeft, alternatieve verwittigingen van het genre WhatsApp, des-
noods bodes, …).

Van belang bij de alarmering is dat men, welk systeem men ook gebruikt, steeds een te-
rugkoppeling moet hebben zodat men weet bij wie de verwittiging aangekomen is.

Voor de waar te schuwen personen van het CCZ wordt een aanstiplijst gemaakt en dit 
wordt aan de actiekaart van de telefoniste gevoegd.
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7 Noodplannen voor patiënt gerelateerde 
afdelingen

Het ziekenhuisnoodplan voor de patiënt gerelateerde diensten omvat vier luiken die de 
beweging van patiënten, bezoekers en personeel regelen: evacuatie, relocatie, receptie, 
isolatie.

Deze vier noodplannen worden voor alle patiënt gerelateerde afdelingen uitgewerkt on-
der de vorm van actiekaarten. Van deze vier mogelijkheden (evacuatieplan, relocatieplan, 
receptieplan, isolatieplan) mag het aanwezige personeel alleen het evacuatieplan zelf 
opstarten. De andere drie plannen mogen enkel opgestart worden op uitdrukkelijk ver-
zoek van de interventieleiders of de coördinatiecel van het ziekenhuis (CCZ).

Buiten de vier noodplannen voor de eigen dienst heeft de spoedgevallendienst nog enkele 
meer uitgebreide opdrachten. Zij hebben ook een algemeen receptieplan spoedgeval-
lendienst, dit is meestal een opvang van patiënten bij een incident buiten het ziekenhuis. 
Deze	externe	aanvoer	resulteert	in	een	specifieke	besluitvorming.	Het	receptieplan	van	de	
spoedgevallendienst wordt opgestart door de algemeen directeur of zijn aangestelde bij 
een niet-georganiseerde evacuatie, evacuatie/relocatie op een eenheid in het ziekenhuis, 
de	afkondiging	van	het	MIP	(Medisch	Interventie	Plan)	en	de	afkondiging	van	het	PSIP	
(Psychosociaal	Interventie	Plan).	Dit	laatste	omvat	ook	het	luik	slachtofferidentificatie.

Uitzonderingen op de regel bij de vier noodplannen vormen de afdelingen: medische 
beeldvorming, nucleaire geneeskunde en radiotherapie. Deze afdelingen worden NIET 
gebruikt als huisvestigingscapaciteit voor rampslachtoffers zoals bij de vier noodplannen 
van	de	andere	afdelingen.	Exceptioneel	kunnen	zij	dienst	doen	als	receptie-oord	voor	be-
straalde en gecontamineerde patiënten. Deze afdelingen doen dus alleen dienst als isola-
tie-oord ter bescherming van eigen medewerkers, bezoekers en patiënten bij dreiging van 
externe	aggressors	(lockdown	–	terreur/AMOK)	en	als	receptie-oord	voor	bestraalde	en	
gecontamineerde patiënten.

7.1 Evacuatieplan
Het evacuatieplan regelt het ontruimen van een dienst of afdeling bij onmiddellijk gevaar, 
omwille van de eigen veiligheid of het georganiseerd evacueren.

Typische karakteristieken bij evacuatie zijn:

	 van toepassing bij onmiddellijk gevaar en kan dus door iedereen opgestart 
worden;

	 eigen veiligheid primeert;
	 de gevarenzone wordt afgebakend en een veilige zone wordt bepaald;
	 de	patiënten	worden	geclassificeerd	indien	mogelijk.

De basisafspraken voor evacuatie zijn vanuit deze karakteristieken:

	 Blijf rustig - schat het gevaar in. Verzamel alle medewerkers op de afdeling en 
licht hen in.

	 Bepaal de veilige zone. Normaal achter de volgende branddeur.
	 Bepaal de evacuatieroute. Evacueer bij voorkeur eerst horizontaal. Een verti-

cale evacuatie mag alleen wanneer op uw ganse verdieping geen enkele veilige 
zone te bereiken is.

	 Gebruik zo mogelijk geen liften.
	 Bel het unieke noodnummer en meld de start van de evacuatie.
	 Neem de actiekaart ‘evacuatie’ en overloop chronologisch de stappen.
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	 Deel	de	patiënten	in	op	basis	van	de	patiënten	classificatie	(zie	actiekaart	eva-
cuatie).

	 Evacueer eerst de patiënten die onmiddellijk in gevaar zijn. Evacueer daarna 
de meest mobiele.

	 Evacueer ook de bezoekers.
	 Markeer de geëvacueerde ruimtes op ooghoogte op de deur.
	 Wacht op de eerste interventieploeg (EIP).
	 Rapporteer aan de EIP en volg hun instructies op.

7.2 Relocatieplan
Een relocatieplan regelt het ontruimen, verplaatsen van een dienst of afdeling om de con-
tinuïteit van de dienstverlening elders te verzekeren. De relocatie wordt gevolgd door de 
receptie.

7.3 Receptieplan
Een receptieplan regelt het opvangen, met de essentiële zorg, van een additionele inko-
mende patiëntenstroom.

Karakteristieken van het receptieplan zijn:

	 het kan alleen opgestart worden door de interventieleider of de coördinatiecel 
van het ziekenhuis (CCZ) (met uitzondering spoedgevallendienst - operatie-
kwartier).

	 de receptiemogelijkheden moeten worden afgetoetst:

o de vrije bedden;
o de ontslagklare mobiele patiënten;
o de mogelijke vervroegde ontslagen;
o de mogelijkheden voor tijdelijke hospitalisatie;

	 De receptie volgt op de relocatie.

7.3.1 Receptieplan spoedgevallendienst

7.3.1.1 Slachtoffers

Het	ziekenhuis	ontwikkelt	een	methodiek	om	slachtoffers	–	afkomstig	van	een	externe	
noodsituaties – op een gepaste wijze op te vangen.

Hiertoe worden de slachtoffers ingedeeld volgens ernst van de verwondingen of ziekte-
beeld in vijf categorieën. Het doel hiervan is om prioriteiten te stellen en te bepalen welke 
patiënten de eerste medische hulp nodig hebben. De categorie wordt aangeduid met een 
sticker, d.m.v. een internationaal erkende en genummerde METTAG-kaart of voor de geïm-
pliceerden d.m.v. een polsbandje.

	 Triage 1 T1 Zwaargewond; levensreddende handelingen en een snelle evacu-
atie vereist. Krijgt rode sticker op het voorhoofd en is rood op METTAG-kaart.

	 Triage 2 T2 Ernstig gewond; niet levensbedreigend maar toestand vereist hos-
pitalisatie. Krijgt gele sticker op het voorhoofd en is geel op METTAG-kaart.

	 Triage 3 T3 Lichtgewond; zorg op een later tijdstip vereist. Wordt aangeduid 
met groene strook op METTAG-kaart.
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	 Overleden slachtoffers.
	 Niet-gewonde geïmpliceerden.

Bij aankomst op de campus worden de patiënten voor een tweede maal getrieerd. Het 
tweede genummerde hoekje van de triagekaart wordt bevestigd aan het opnamedocu-
ment van het ziekenhuis. De vervolgprocedure van de registratie in het ziekenhuis worde 
beschreven in het PSIP.

De receptie van slachtoffers heeft naast de medische zorg ook betrekking op de volgende 
taken:

	 een	correcte	identificatie	van	alle	slachtoffers;
	 een volledige registratie van de slachtoffers;
	 het voorzien in de nodige psychosociale ondersteuning van het slachtoffer en 

zijn familie (zie 0 
	 Familie en nabestaanden); voor de opstart van de psychosociale hulpverlening;
	 bij	 externe	 noodsituaties	 het	 voorzien	 in	 een	methodiek	 om	 slachtoffers	 te	

informeren over de noodsituatie en andere betrokken slachtoffers waarnaar 
men mogelijks naar op zoek is.

7.3.1.2 Familie en nabestaanden

Het ziekenhuis ontwikkelt een methodiek om ook verwanten op een gepaste wijze op te 
vangen en te informeren. Dit heeft betrekking op onder andere de volgende taken:

	 het voorzien van geschikte opvanglocaties (afgeschermd voor de pers);
	 het onthaal en het begeleiden van verwanten bij voorkeur via een andere route 

dan waar de slachtoffers worden opgevangen;
	 het voorzien in een pool van medewerkers die instaan voor het opvangen van 

de verwanten;
	 het eventueel uitvoeren van een registratie van verwanten die zich melden 

in het ziekenhuis; deze registratie biedt het ziekenhuis de mogelijkheid om 
een overzicht te behouden over welke verwanten zich aanbieden, de persoon 
waarnaar men zoekt en kan zo een reünie faciliteren (ontwerp van aanwezig-
heidslijst werd in deel II opgenomen).

7.4 Isolatieplan
Een isolatieplan regelt het afschermen van een dienst of afdeling zodat deze autonoom 
verder	kan	functioneren.	Het	lock-down	plan	is	hiervan	een	specifieke	variant.

Karakteristieken van het isolatieplan zijn:

	 het plan kan alleen opgestart worden door de interventieleider of de coördina-
tiecel van het ziekenhuis (CCZ);

	 op de isolatieplaats is enige vorm van autonoom functioneren en continuïteit 
van zorg mogelijk;

	 de isolatieplaats kan worden afgesloten;
	 de nodige nutsvoorzieningen zijn aanwezig;
	 een inventarisatie is beschikbaar van geneesmiddelen, verzorgingsmateriaal, 

aanwezige voedingsmiddelen voor patiënten, bezoekers en personeel.



47

7.5 Plan voor vertraagde flow van patiënten
Het is wenselijk dat er naast het receptieplan, het relocatieplan, het evacuatieplan en het 
isolatieplan,	een	vijfde	luik	wordt	voorzien	dat	de	opvang	van	een	vertraagde	flow	van	pa-
tiënten regelt (bv. een te druk ziekenhuis of een tekort aan personeel of de uitval van het 
centraal medisch dossier, …).

Dit luik omschrijft de procedure die wordt toegepast indien er een overbezetting is met 
onder andere vermelding wie in dit geval intern en verder het HC 112 verwittigt. Het be-
schrijft de wijze waarop personeel snel ter versterking kan worden opgeroepen, wie de 
ICT-wachtdienst alarmeert, op welke wijze er tijdelijk schriftelijk wordt geregistreerd en 
gecommuniceerd, …

7.6 Logistiek plan
Steeds meer ziekenhuizen werken in een just-in-time management. Dat is van toepassing 
voor bijvoorbeeld centrale apotheken, centrale sterilisatie, centrale wasserij, …

Er	kunnen	zich	hier	zeer	specifieke	problemen	stellen.

	 Door	een	externe	noodsituatie	is	de	aanvoer	onderbroken	terwijl	deze	nood-
zakelijk is voor de zorg in het ziekenhuis (bv. medicatie of operatiesets vanuit 
een centrale sterilisatie).

	 Door	een	externe	noodsituatie	komen	er	veel	patiënten	naar	het	ziekenhuis,	
maar ontbreekt de mogelijkheid van een tijdige aanvoer van voldoende mate-
riaal, bijvoorbeeld operatiesets (denk maar aan de mobiliteitsproblemen na de 
aanslagen, of controles rond een plaats waar men vertrekt).

	 Door een probleem op 1 campus ontstaat er een verwerkings- en aanvoer-
probleem voor een aantal campussen, bijvoorbeeld omdat er een brand is in 
de centrale apotheek. Zelfs een probleem dat intern geregeld wordt heeft een 
onmiddellijk effect op andere campussen van hetzelfde ziekenhuis. Dit laatste 
kan in het kader van samenwerkingsakkoorden tussen ziekenhuizen ook een 
onverwacht effect hebben op andere ziekenhuizen, waardoor de zorg in het 
gedrang kan komen.



48

8 Patiëntenclassificatie versus triage van 
patiënten

De	 patiëntenclassificatie	 dient	 te	worden	 onderscheiden	 van	wat	men	 in	 de	medische	
hulpverlening kent als triage.

Bij de klassieke triage gaat men enerzijds de ernst van de letsels bepalen om de priori-
teit	voor	de	behandeling	te	definiëren	en	anderzijds	moet	dit	in	verhouding	staan	met	de	
grootte van ‘de investering’ in de medische hulp versus de te verwachten uitkomst. Triage 
vereist een dynamische benadering, dus hiervoor is een continu medisch toezicht, evalu-
atie en aanpassing nodig.

De prioriteit voor een behandeling is echter niet noodzakelijk de prioriteit voor een eva-
cuatie.	Daarom	is	bij	evacuatie	een	patiëntenclassificatie	aangewezen.	Deze	classificatie	
gaat uit van de mogelijkheden om zich snel te kunnen verplaatsen en wordt uitgevoerd 
door de verpleegkundigen van de afdeling. Immers de verpleegkundigen kennen de pati-
enten het best voor wat betreft de ADL-activiteiten (Algemene Dagelijkse Levensverrich-
tingen), de diagnose en de prognose.

8.1 Patiënt gerelateerde afdelingen en patiënten classificatie
Voor de patiënt	gerelateerde	afdelingen	wordt	de	volgende	classificatie	en	belangrijkste	
richtlijnen vermeld op de actiekaart ‘evacuatie’.

	 Classificeer	de	patiënten	op	de	aanwezigheidslijst	als	volgt:
o mobiel zelfstandig;
o mobiel mits hulp van 1 persoon;
o mobiel mits hulp van 2 personen;
o niet mobiel;
o niet	mobiel	en	afhankelijk	van	externe	vitale	apparatuur.

	 Evacueer in volgorde de patiënten die onmiddellijk zijn bedreigd, vervolgens 
klasse 1 gevolgd door 2, 3, 4 en ten slotte 5.

8.2 Operatiekwartier en - gerelateerde afdelingen en patiën-
ten classificatie

In een operatiekwartier heeft men meestal te maken met patiënten die zich bevinden on-
der “Klasse V. Niet mobiel en afhankelijk van externe vitale apparatuur”. Maar een 
belangrijk bijkomend aspect is hier dat er ook een chirurgische ingreep aan de gang is op 
hetzelfde	moment	bij	de	patiënt.	Hier	bestaat	de	patiëntenclassificatie	dan	ook	uit	een	co-
deringssysteem waarmee men kan aangeven hoe snel men met de patiënt de operatiezaal 
kan verlaten. Dit coderingssysteem vertoont een aantal verschillen naargelang het type 
ingreep en de discipline die opereert.

	 Code 0 betekent onmiddellijk
	 Code 1 betekent binnen het uur
	 Code 2 betekent binnen de 2 uur
	 Code 3 is langer dan 2 u

De chirurg bepaalt de code. De anesthesist zorgt voor de verdere directe follow-up.
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9 Crisislokalen

Een architecturaal plan wordt opgesteld van de lokalen die een nieuwe bestemming krij-
gen, evenals een schema met aanduiding van de aparte toegangen en gangen voorbehou-
den aan het personeel, de patiënten, de stoffelijke overschotten, de families, de overheden 
en de pers.

In	sommige	noodsituaties	zullen	er	specifieke	lokalen	moeten	voorzien	worden:	lokalen	
bestemd voor de triage, het toezicht op en de behandeling van de slachtoffers volgens ur-
gentiegraad, evenals de lokalen voor de pers, de familieleden, de overheid en de stoffelijke 
overschotten (bepaald in het plan).

9.1 CCZ
9.1.1 Functie
In analogie met het GCC (gemeentelijke coördinatiecel) en het PCC (provinciale coördina-
tiecel) is het HCC (hospitaal coördinatiecel) de locatie waar de leden van de coördinatiecel 
van het ziekenhuis (CCZ) samenkomen om de hulpacties te coördineren. Dit lokaal kan 
andere functies hebben.

9.1.2 Locatie
De locatie waar de leden van de coördinatiecel van het ziekenhuis (CCZ) van de instelling 
samenkomen wordt bepaald in het ziekenhuisnoodplan. Een alternatief lokaal wordt ook 
vermeld.

De locatie wordt aangeduid op het grondplan.

9.1.3 Minimale inrichting
Het lokaal dient voorzien te zijn van:

	 voldoende ruimte met tafels en stoelen;
	 telefoontoestellen met voldoende in en uit lijnen;
	 telefoonlijsten;
	 veiligheidsverlichting;
	 faxtoestel;
	 voldoende Pc’s met internetaansluiting;
	 aparte	(en	voldoende)	draadloze	 internetaansluitingen	voor	externe	gebrui-

kers die los van het eigen afgeschermde interne net kunnen gebruikt worden;
	 fotokopieerapparaat;
	 gsm’s (en opladers);
	 magnetisch bord, stiften, magneten;
	 flipchart,	papier	en	stiften;
	 radio – TV toestel;

9.2 POC-HOSP
9.2.1 Locatie
Het lokaal voor het beheer van de slachtofferinformatie wordt aangeduid op het grond-
plan.
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9.2.2 Minimale inrichting
Het lokaal waar de slachtofferinformatie wordt beheerd moet voldoende privacy garande-
ren. De ruimte dient daarom gescheiden te worden van de zones voor pers en de lokalen 
voor opvang en behandeling van slachtoffers.

9.3 OV-HOSP
9.3.1 Locatie
Het lokaal voor de opvang van de familie wordt aangeduid op het grondplan.

9.3.2 Minimale inrichting
Ook het lokaal voor opvang van familie moet voldoende privacy garanderen.

9.3.3 Aandachtspunten
De toegang tot de lokalen voor de opvang en behandeling van slachtoffers dient gecontro-
leerd te worden.

9.4 Aanmeldpunt hulpdiensten
9.4.1 Omschrijving
Het aanmeldpunt is een plaats of lokaal in of nabij het ziekenhuisgebouw gelegen waar de 
toegekomen hulpdiensten worden opgewacht door een medewerker van het ziekenhuis.

9.4.2 Locatie
De mogelijke locaties (in functie van de verschillende mogelijke incidenten) worden aan-
geduid op het grondplan.

9.5 Commandopost-Operaties (CP-Ops)
9.5.1 Locatie

	 De mogelijke locaties (in functie van de verschillende mogelijke incidenten) 
worden aangeduid op het grondplan.

	 Bij voorkeur is op deze plaatsen elektrische stroom en dekking door de zieken-
huistelefonie voorzien.

9.6 Perslokaal
9.6.1 Locatie

	 Het perslokaal wordt aangeduid op het grondplan. 
	 Bij het bepalen van een locatie voor de media dient ook rekening te worden 

gehouden	met	hun	specifieke	noden	zoals	een	parking	voor	zendwagens.
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9.6.2 Minimale inrichting
	 Mogelijkheid tot telefonie (onder andere voldoende ontvangst GSM-provi-

ders).
	 Mogelijkheid	tot	fax.
	 Afzonderlijke (en voldoende) internetaansluitingen.
	 …
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10 Kaartmateriaal en luchtfoto’s

De	geografische	situatie	van	de	inrichting	of	de	site	moet	worden	opgenomen	in	het	zie-
kenhuisnoodplan; dit omvat:

	 het liggingsplan;
	 het inplantingsplan;
	 het verkeerscirculatieplan;
	 een grondplan van de campus;
	 de perimeters;
	 foto’s van de site;
	 de detailgrondplannen;

Deze plannen dienen als bijlage te worden toegevoegd aan het ziekenhuisnoodplan.

Het kaartmateriaal dient qua resolutie te voldoen aan minimale kwaliteitseisen.

Voor de opmaak van deze plannen is het wenselijk dat er overleg gepleegd wordt met de 
brandweer en met de politie.

10.1 Liggingsplan
Dit omvat de situering van het ziekenhuis in de ruime omgeving met inbegrip van de iden-
tificatie	van	de	risicovolle	bedrijven	en	instellingen	die	zich	in	de	noodplanningszone	be-
vinden.

10.2 Inplantingsplan
Dit plan geeft een globaal beeld van de locatie van het ziekenhuis met de aanpalende stra-
ten.

10.3 (Verkeers)circulatieplan
10.3.1 Verkeerscirculatieplan
De toegangswegen naar de ziekenhuiscampus moeten op een (verkeerscirculatie)plan 
worden aangeduid.

10.3.2 Interne circulatiewegen
De interne circulatiewegen op de campus worden aangeduid, bij voorkeur in een licht 
groene kleur. Op dit plan worden tevens vermeld de punten van eerste bestemming (zie 
10.5.5 Punt Eerste Bestemming (PEB) p. 55) en indien relevant:

- de verboden rijrichtingen (  );

- het	maximaal	draagvermogen	van	de	weg	per	voertuigenas	(bv.	 )

- de	maximale	doorrijhoogte	(bv.	 )
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10.3.3 Helistrip

10.4 Grondplan van de campus
Dit plan omvat de gebouwen van het ziekenhuis.

Het verdient aanbeveling dat de diverse gebouwen met letters in een logische volgorde 
worden aangeduid. Daarnaast worden de bij noodplanning relevante plaatsen op het 
grondplan gemarkeerd zoals de locatie van de coördinatiecel van het ziekenhuis (CCZ), 
de locatie van het contactpunt slachtofferinformatie, de verzamelplaatsen, de opvanglo-
kalen, …

Voor de opmaak van deze plannen is het wenselijk dat er overleg gepleegd wordt met de 
brandweer.

Minimaal de volgende plaatsen worden vermeld:

	 ligging van CP-Ops (2 of meer mogelijke locaties);
	 ligging van de coördinatiecel van het ziekenhuis (CCZ) (+ alternatief);
	 ligging punten eerste bestemming;
	 ligging helistrip;
	 de eigen hulpmiddelen van de inrichting;
	 ingangen en (nood)uitgangen;
	 verzamelpunten (evacuatie, relocatie);
	 aantal gebouwen;
	 aantal verdiepingen;
	 trappen en liften;
	 verzamelplaats bij evacuatie + mogelijke alternatieven;
	 brandcentrale.

10.5 Plannen die toelaten om perimeters aan te duiden
De noodplanningszone is een “zone waarvoor – in functie van een bijzonder risico – de 
nodige maatregelen vooraf dienen te worden bepaald”.

In de mate van het mogelijke wordt ook een eerstehulpverleningszone in het plan bepaald.

De eerstehulpverleningszone is de zone die zich het dichtst bij de bron van het gevaar 
bevindt of bij de site van de noodsituatie waar het gevaar voor de interventiediensten erg 
groot is of waar dat kan worden verwacht. In aanvang heeft deze zone een diameter van 
50 m en 100m bij CBRNe incidenten.

In	het	stadium	van	het	crisisbeheer	met	inzet	van	externe	diensten	hebben	we	het	over	
de “interventiezone”. De interventiezone is de zone die, volgens de richtlijnen van de Dir-
CP-Ops effectief wordt afgebakend in functie van een concrete noodsituatie en waarin de 
nodige maatregelen genomen en uitgevoerd worden om de noodsituatie te beheren. De 
interventiezone valt niet noodzakelijk samen met de noodplanningszone.

In functie van de noodsituatie kan de Dir-CP-Ops de interventiezone opdelen in een rode, 
oranje en gele zone. Die zones worden respectievelijk afgebakend door de uitsluitingspe-
rimeter, de isolatieperimeter en de ontradingsperimeter.
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Figuur 6 Indeling van de interventiezone

10.5.1 Rode zone
De rode zone vorm het hart van de interventie.

De rode zone wordt afgebakend door een uitsluitingsperimeter.

Toegang tot de rode zone gebeurt via permanente controlepunten die worden opgericht 
en gecontroleerd door discipline 3, overeenkomstig de instructies van de Dir-CP-Ops en, 
bij ontstentenis, op eigen initiatief.

Bij een (huidig of toekomstig) gevaar komt de rode zone overeen met de gevarenzone.

Deze	zone	 is	enkel	 toegankelijk	voor	de	 interventiediensten,	experts	en	technici	en	en-
kel mits akkoord van de Dir-CP-Ops en overeenkomstig zijn instructies (i.e. naar bescher-
ming).

De	bevolking	en	de	werknemers	die	zich	in	deze	zone	bevinden,	dienen	de	specifieke	be-
schermingsmaatregelen die hen worden opgelegd strikt op te volgen (luisteren naar be-
richten, schuilen, evacueren,…), gelet op de bestaande en/of potentiële gevaren.

10.5.2 Oranje zone
De oranje zone “omvat de rode zone en omvat de ruimte die nodig is voor het optreden 
van de interventiediensten”. De oranje zone wordt afgebakend door een isolatieperimeter 
en dient om een eventuele besmetting van deze zone te voorkomen of te verminderen 
door de verkeersstromen er te beperken en controleren.
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De	definitieve	opstelling	van	de	oranje	zone	 laat	 toe	de	volgende	structuren	erin	op	 te	
nemen:

	 CP-Ops, eventuele monodisciplinaire commandoposten;
	 Vooruitgeschoven	Medische	Post	(VMP)(bij	grootschalige	noodsituaties	extern	

aan de campus) en alles wat nodig is voor het verzamelen en evacueren van de 
slachtoffers (bv. per helikopter, waarbij een helistrip moet worden voorzien).

	 Comdo brandweer.
	 CP-POL.
	 RV-punten.
	 Helistrip.

Net zoals voor de CP-Ops, bepaalt de Dir-CP-Ops de verantwoorde ligging van de verschil-
lende structuren (nabijheid van verkeersaders, buiten het gebied waar zich een potentieel 
evoluerend risico kan voordoen, e.a.).

De	toegang	tot	de	oranje	zone	gebeurt	door	middel	van	constant	filterende	controleposten	
(in het bijzonder P-IN en P-OUT), die door discipline 3 worden opgezet en gecontroleerd, 
overeenkomstig de instructies van de Dir-CP-Ops en – bij ontstentenis – op eigen initia-
tief. Deze controleposten zijn gelegen op de kruisingen tussen de isolatieperimeter en de 
toegangs-/evacuatiepunten.

Volgende personen hebben toegang tot de oranje zone:

	 de leden van de interventiediensten;
	 de bestuurlijke en gerechtelijke overheden;
	 de	aangeduide	experts;
	 personen die er wonen of werken of voor de pers, mits akkoord van de Dir-CP-

Ops en met inachtneming van zijn instructies.

Deze toegang is dus niet automatisch. In geen geval mag die toegang het goede verloop van 
de	operaties	op	het	terrein	verstoren	of	afbreuk	doen	aan	het	privéleven	van	de	slachtof-
fers en van hun familie en naasten.

10.5.3 Gele zone
De gele zone is “de ruimte die nodig is om de toegang van de interventiediensten en het 
goede verloop van de hulpverlening te garanderen”. De gele zone, die niet hermetisch is 
afgesloten, is afgebakend door de ontradingsperimeter en ligt aan de buitenkant van de 
plaats van gebeurtenis, rond de oranje zone.

In principe en bij voorkeur wordt in de gele zone de parkeerplaats van de voertuigen van 
de verschillende intervenanten (autoriteiten, ambulances, pers,…) georganiseerd waarbij 
er op gelet moet worden het goede verloop van de hulpverleningsoperaties niet te storen. 
Er moet met discipline 3 gecoördineerd worden, zodat de parkeerplaats conform is aan 
het algemeen plan van verkeersmaatregelen dat discipline 3 heeft opgesteld (dat de reis-
wegen en toegangs- en uitgangspunten (in/out) gerespecteerd worden,…).

Wachtende ziekenwagens worden tijdelijk in deze zone geparkeerd, op een plaats waar ze 
het goede functioneren van de interventiediensten niet verstoren en overeenkomstig de 
organisatie van de interventieplaatsen door de CP-Ops. Discipline 2 is belast met het al-
gemeen beheer van de ziekenwagens. Enerzijds selecteert zij de ziekenwagen die het best 
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is aangepast om te zorgen voor één of ander slachtoffer in functie van zijn aandoening en 
anderzijds ziet discipline 2 erop toe dat:

	 de	parking	van	de	ambulances	en	de	afbakening	ervan	georganiseerd	wordt;
	 de goede orde er gehandhaafd blijft;
	 de chauffeurs in de ziekenwagens blijven en luisteren naar de radiocommuni-

catie.

Toegang tot de gele zone gebeurt via permanente verkeersposten, opgesteld bij de belang-
rijkste toegangswegen en gecontroleerd door discipline 3, die de toegang voor de lokale 
bevolking regelt en het doorgaand verkeer omleidt. Toegang is toegestaan:

	 voor personen die toegang hebben tot de oranje zone;
	 voor de lokale bevolking;
	 voor de pers (met dezelfde voorwaarden als voor de oranje zone).

De toegang is af te raden voor personen die er niet wonen of werken.

Binnen de gele zone worden volgende structuren voorzien: het GCC, het PCC, het TIC, het 
CIP

10.5.4 Gerechtelijke zone
Op vraag van de gerechtelijke overheid kan in overleg met de Dir-CP-Ops een gerechtelijke 
zone eventueel worden afgebakend. Deze zone omsluit “de ruimte die beschermd moet 
worden en die nodig is om taken van technische en wetenschappelijke politie uit te voeren 
en waar sporen en aanwijzingen kunnen worden blootgelegd”. De zone wordt afgebakend 
door een gerechtelijke perimeter, die zo nodig met politielint wordt gevisualiseerd. Ge-
machtigde personen kunnen deze perimeter enkel maar overschrijden via één punt, dat 
door de politie wordt gecontroleerd.

Enkel de politiechef van het onderzoek kan toegang tot deze zone verlenen, in overleg 
met de verantwoordelijke van de technische en wetenschappelijke politie. Dit kan enkel 
in coördinatie met de Dir-Pol en vanaf het moment waarop de Dir-CP-Ops oordeelt dat de 
site opnieuw veilig is en dat de gerechtelijke opdrachten het goede verloop van de hulp-
verleningsopdrachten niet belemmeren.

10.5.5 Punt Eerste Bestemming (PEB)
Dit punt is de verzamelplaats waarheen alle intervenanten, alsook alle technische, medi-
sche en sanitaire versterkingen worden gestuurd vóór hun eerste interventie of tijdens de 
eerste toegang tot de interventiezone. Het PEB wordt aangeduid d.m.v. zwarte letters op 
een gele achtergrond en blijft gehandhaafd tijdens de hele noodsituatie. D1 voorziet een 
PEB-coördinator.
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Figuur 7 Voorbeeld van aanduiding van een Punt Eerste Bestemming

Het PEB moet:

	 zich buiten de interventiezone bevinden, waarbij rekening wordt gehouden 
met de afstand die moet worden afgelegd tot de interventiezone en met het 
evolutief karakter van de noodsituatie;

	 gemakkelijk toegankelijk zijn;
	 gemakkelijk	te	vinden	zijn,	duidelijk	identificeerbaar	en	lokaliseerbaar	zijn;
	 idealiter voldoende parking en stabiele ondergrond hebben om de voertuigen 

van de interventiediensten te parkeren;
	 bij voorkeur in de buurt over opvanginfrastructuur beschikken (sanitair, brie-

finglokaal,	rustmogelijkheden,…).

Op basis van deze criteria bepaalt het ziekenhuisnoodplan verschillende mogelijke PEB’s. 
De bijzondere plannen voor lokaliseerbare risico’s kunnen vooraf PEB’s bepalen in over-
eenstemming met het betreffende risico.

10.5.6 Helistrip
De gekozen helistrip wordt vrijgemaakt van voertuigen en voetgangers.

Discipline 3 ziet erop toe dat deze landingszone vrij blijft en dat eventuele toeschouwers 
niet in gevaar worden gebracht.

10.5.7 Foto’s van de campus
Waar nodig is het zinvol om foto’s van de campus (bv. toegangsdeuren, codeklavieren, …) 
op te nemen in het ziekenhuisnoodplan.

10.6 Detailplannen van risicovolle lokalen
Van risicovolle lokalen afzonderlijk worden detailplannen voorzien.

De lokalen worden genummerd in een logische volgorde. Deze nummers worden aan-
gebracht op de lokalen (boven de toegangsdeur) en op de plannen die ter beschikking 
gehouden worden van de brandweer en de politie.

	 De	lokalen	die	een	specifiek	risico	aanduiden	worden	in	kleur	gemarkeerd.	Dit	
zijn:

	 de keuken;
	 de refter;
	 de opslag van medicatie;
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	 de	opslag	van	zuurstofflessen;
	 de stookplaats;
	 de machinekamer;

De interventiemiddelen worden aangeduid met pictogrammen. Dit zijn:

	 de	blusapparaten	/	axiale	muurhaspels	/	boven-	en	ondergrondse	hydranten;
	 de waterwinplaatsen (bv. vijver);
	 de uitgangen en vluchtdeuren;
	 de brandmeldknoppen;
	 de plaats van evacuatiestoelen en evacuatiematrassen;
	 …

Het is ook wenselijk om volgende zaken aan te duiden:

	 de afsluitkranen voor gas, elektriciteit, water, stoom, …;
	 de rookkoepels en de bediening ervan;
	 de sleutelkastjes bv. voor lift;
	 de zonnepanelen;
	 het afvalbeheer;
	 …

In functie van uniformiteit met het voorafgaand interventieplan van de brandweer dient 
voor de keuze van pictogrammen de hulpverleningszone te worden gecontacteerd.

10.7 Pictogrammen en rastering
10.7.1 Pictogrammen noodplanning
In functie van een uniform gebruik worden voorgesteld om de volgende pictogrammen te 
hanteren.

CP-Ops (mogelijke plaats)

Way-in

Way-out

Vooruitgeschoven Medische 
Post

Aanmeldpunt hulpdiensten

Verzamelplaats

Helicopterlandingsplaats
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10.7.2 Pictogrammen brandbestrijdingsmiddelen

Brandweersleutel

Prioritaire lift

Brandmeldcentrale

In functie van uniformiteit met het voorafgaand interventieplan van de brandweer dient 
voor de keuze van pictogrammen de hulpverleningszone te worden gecontacteerd.

10.7.3 Rastering
De beschikbare kaarten worden gerasterd (schaalgrootte in functie van grootte van de 
instelling).

Dit raster wordt voorzien van coördinaten: horizontaal letters (alfabetisch genummerd 
van links naar rechts), verticaal cijfers (oplopend van boven naar onder).
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Eens de noodsituatie beëindigd is, wat door de coördinatiecel van het ziekenhuis (CCZ) 
wordt beslist, en de directe gevolgen hiervan onder controle zijn, kan het nodig zijn om 
activiteiten te ontplooien om een terugkeer naar een “normale” situatie te faciliteren.

Daarnaast zal men het incident evalueren en de nodige maatregelen treffen om in de toe-
komst het risico van dergelijke situaties indien mogelijk nog te verminderen. Op deze ma-
nier wordt er teruggekoppeld naar het preventieve luik.

Bij het post-incident management is het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan de 
volgende aspecten:

	 het opnieuw optimaal functioneren van het ziekenhuis (business continuity 
planning);

	 aandacht voor de zorg van opgelopen menselijke schade:

o somatisch;
o psychosociaal (PSIP);

	 de juridische en verzekeringsmatige aspecten;
	 aandacht voor het milieu;
	 gerichte en correcte communicatie:

o naar de werknemers toe;
o naar de overheid toe;
o naar de ganse maatschappij toe;

In het kader van het PSIP kan men overgaan naar een psychosociale nafase voor de opvol-
ging van (collectieve) psychosociale noden. Deze beslissing wordt genomen door de FGI 
in overleg met de PSM. Binnen een psychosociale nafase wordt er ook aandacht besteed 
aan de psychosociale noden van getroffenen, verwanten én hulpverleners in het zieken-
huis. Er wordt een psychosociaal coördinatiecomité (PSCC) samen groepen. Hier zetelen 
actoren uit de acute fase en actoren die een rol spelen tijdens de nafase (gespecialiseerde 
diensten). Het ziekenhuis kan hier ook vertegenwoordigd zijn.

Het PSCC heeft de volgende opdrachten:

	 het opvolgen van de collectieve psychosociale noden van de getroffenen. Bv. 
ondersteuning bij de organisatie van een informatievergadering, herden-
kingsmoment, organisatie en coördinatie van de informatiedoorstroming, …

	 relais- en coördinatiefunctie voor wat betreft de gedetecteerde individuele no-
den;

	 toezicht op de organisatie van de psychosociale opvolging van ingezette hulp-
verleners. De FOD Volksgezondheid zal na een collectieve noodsituatie mee 
zorgen voor de opvang van het Discipline 2 personeel en dus ook een aanbod 
doen aan het ziekenhuispersoneel.

Het PSCC zal erover waken dat alle psychosociale noden worden ingevuld. Daarbij kunnen 
verschillende overlegmomenten worden ingebouwd om een kwaliteitsvolle overdracht 
naar de bevoegde overheid en diensten in een latere fase te garanderen.

Ook wanneer er geen sprake is van een PSIP is het noodzakelijk om aandacht te hebben 
voor het welzijn van de medewerkers na een (emotioneel) moeilijke interventie. De wel-
zijnswet stelt dat elke werkgever verantwoordelijk is voor het welzijn van zijn werkne-

11 Post-incident management
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mers. Dit omvat enerzijds het nemen van maatregelen ter preventie van stress en burn-
out en anderzijds het zorgen voor een eerste lijnsopvang.



62

12 Oefenen

Elke medewerker binnen het ziekenhuis moet bewust gemaakt worden van de mogelijke 
impact van een noodsituatie die zich op elk tijdstip kan voordoen in het ziekenhuis en 
weet wat zijn/haar taak is binnen de noodplanning. Dit wordt verkregen door opleiding, 
training en oefening.

Een goede noodplanning (en bijgevolg ook het goede beheer van noodsituaties) staat of 
valt met goed opgeleide en geïnformeerde actoren, die weten wat van hen verwacht wordt, 
op welke wijze en wat zij zelf op hun beurt mogen of kunnen verwachten. Bovendien is 
een gepaste opleiding aanbieden op alle betrokken niveaus een grote stap vooruit voor de 
harmonisatie van de noodplanning.

De	groep	experts	heeft	pedagogische	tools	vastgelegd	die	de	directies	van	de	ziekenhuizen	
kunnen helpen om de organisatie ervan te vergemakkelijken. Die tools zijn terug te vinden 
op de website van de FOD Volksgezondheid rond de ziekenhuisnoodplannen (zie www.
ziekenhuisnoodplan.be).

Die tools omvatten een onderdeel dat gericht is op het verwerven en testen van de basis-
kennis van alle personeelsleden van het ziekenhuis (quiz), een handleiding voor de direc-
ties omtrent het opzetten van een oefening alsook een lijst met bijkomende referenties. 
Het gebruik van die e-learning-tools maakt het bovendien mogelijk om kredieturen voor 
opleiding te laten valideren voor de betrokken beroepsgroepen (accreditatie, voortgezet-
te opleiding, …).

12.1 Basisprincipes en methodologie
Om een systeem voor opleiding en training te kunnen invoeren, wordt aan het permanent 
comité aanbevolen om een ‘leerstrategie’ binnen hun instelling uit te werken. Daarvoor 
moeten de volgende elementen vastgelegd worden:

	 de aanstelling van een team voor de programmering van de opleiding en de 
training;

	 de beleidsdoelstellingen inzake opleiding en training;
	 de te bereiken competenties voor elke personeelscategorie;
	 volgordebepaling en geleidelijk oplopende aanpak;
	 betrokkenheid van alle leden van de organisatie;
	 prioritering	van	de	geïdentificeerde	of	geraamde	risico’s;
	 standaardisering van de trainingsmethodes.

De doelstellingen die via opleiding en training behaald moeten worden, zijn de ontwikke-
ling van de capaciteiten inzake preventie, bescherming, voorbereiding, vermindering van 
de impact, respons op de crisis en herstel van de activiteiten.

Een vertegenwoordiger van het ziekenhuis in de gemeentelijke veiligheidscel wordt ten 
sterkste aanbevolen om de verankering van het ziekenhuisnoodplan in het algemeen 
nood- en interventieplan (ANIP) en de link met de inzet, prehospitaal, te garanderen. Bo-
vendien bevordert het elkaar op voorhand kennen, de samenwerking en interactie op het 
moment van een collectieve noodsituatie.

Elk ziekenhuis moet minimaal één keer per jaar oefenen en een wederzijdse in kennis 
stelling tussen het ziekenhuis en de gemeentelijke veiligheidscel is aangewezen, indien 
de oefening een impact heeft op de directe omgeving en de hulpverlening. Het ziekenhuis 
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met een functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg moet evenwel te allen tijde zijn rol in 
de dringende geneeskundige hulpverlening blijven verzekeren. 

Bedoeling van de oefeningen is de afwijkingen tussen de gewenste doelstellingen en de 
waargenomen doelstellingen te meten. De volgende fasen zullen ertoe strekken die oefe-
ningen ‘leerzaam’ te maken.

Figuur 8 Oefencyclus

12.2 Programmering van een oefening
Het ziekenhuis moet wat betreft het oefenen van de noodplannen een meerjarenplan van 
5 jaren voorzien waarbij er minimaal 1 maal per jaar moet geoefend worden. Een echte 
noodsituatie waarbij het ziekenhuisnoodplan afgekondigd werd, kan een jaarlijkse oe-
fening	vervangen,	op	voorwaarde	dat	er	een	kwalitatieve	debriefing	is	gevolgd	met	alle	
betrokken actoren en de daaruit volgende verbetermogelijkheden werden geïmplemen-
teerd.

Een programma voor opleiding en training moet voorzien in de verschillende noodzake-
lijke fasen voor de ontwikkeling van de individuele en collectieve competenties (capacity 
building). Die programmering verloopt op dezelfde manier in elke entiteit of groep enti-
teiten van de ziekenhuisstructuur, hoewel de « lokale » te behalen doelstellingen kunnen 
verschillen.

Figuur 9 Individuele en collectieve competenties

12.3 Uitwerking en ontwikkeling van de oefeningen
Op basis van de analyses van de potentiële risico’s voor het ziekenhuis en de strategi-
sche	leerdoelstellingen	definieert	binnen	de	schoot	van	het	permanent	comité	een	team	
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de operationele doelstellingen van elke entiteit of groep entiteiten (directie, afdelingen, 
diensten, …). Het programma wordt opgesteld op basis van meerdere elementen die de 
prioriteiten	voor	training	en	oefeningen	definiëren.

Figuur 10 Ontwikkeling van oefeningen

12.4 Aansturing van een oefening
Voor oefeningen van het type ‘besprekingen’ verloopt de aansturing via presentaties en 
uitwisselingsmomenten. Voor oefeningen van het type ‘acties’ gebeurt de aansturing in 
opeenvolgende	 fasen,	vanaf	de	 lancering	van	de	oefening	 (StartEx)	 tot	het	einde	ervan	
(EndEx).	De	activiteiten	betreffende	de	aansturing	en	het	beheer	van	de	oefening	eindigen	
met	de	invoering	van	een	‘onmiddellijke’	debriefing.

12.5 Evaluatie van een oefening
Bedoeling van de evaluatie van een oefening is competenties of het behalen van de doel-
stellingen inzake opleiding en training te meten. Het gaat om een ‘prestatiemeting’ met het 
oog op verbetering en niet om een tool met een ‘negatief’ of repressief karakter. De details 
van de evaluatie zijn gebaseerd op de meting van de vooraf vastgelegde prestatiecriteria.

12.6 Aanpassing van het plan
Een oefening moet leiden tot de ontwikkeling, het behoud of de verbetering van de indivi-
duele of collectieve competenties maar stelt het evaluatieteam ook in staat om de sterke 
en zwakke punten van het plan en de procedures die getraind werden, op te sporen. Die 
analyse moet een plan vastleggen voor de implementatie van de acties ter verbetering 
teneinde het ziekenhuisnoodplan aan te passen.

Zodra het aangepast is, wordt eraan herinnerd dat het ziekenhuisnoodplan gevalideerd 
moet worden door de bevoegde overheden.
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13 Specifieke scenario’s

Het ziekenhuisnoodplan gaat uit van een generieke coördinatie en aanpak. Dit betekent 
dat	het	aantal	specifieke	interventieprocedures	tot	een	minimum	herleid	wordt	nl.	 ‘Re-
ceptie’, ‘Evacuatie’, ‘Isolatie’, ‘Relocatie’.

Op termijn dienen deze te worden aangevuld met volgende verplicht afzonderlijk uit te 
werken scenario’s voor de incidenten die de hoogste risico’s inhouden en minimaal voor 
risico’s van:

	 chemische,	 biologische,	 radiologische	 en/of	 nucleaire	 aard	 en	 explosieven	
(CBRNe),

	 uitval van IT-voorzieningen, 
	 uitval nutsvoorzieningen
	 pandemie en
	 voor de risico’s waarvoor op basis van reglementering een noodplan moet 

worden uitgewerkt
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	 Op	 basis	 van	 een	 risicomatrix	 met	 2	 dimensies	 wordt	 een	 risico	 beoorde-
lingstool uitgewerkt. 

	 De ernstgraad wordt geëvalueerd o.b.v. de hoogste waarde van de impact op 
zowel mens (aantal slachtoffers), materieel als op bedrijfsvoering. De materië-
le schade wordt uitgedrukt in geldwaarde. Zie Tabel 1.

Ernstgraad Mens

(patiënt of per-
soneel)

Materieel Bedrijf

1 Gering Zeer laag EHBO € 1.000,00 Geen imagoschade.

Minimale impact op 
dienstverlening.

2 Belangrijk Laag Licht gewond 
of arbeidson-
geschikt

€ 10.000,00 Beperkte imagoschade 
en impact.

3 Ernstig Matig Ernstig gewond € 100.000,00 Imagoschade.

Lange termijn impact 
op een dienst.

4 Zeer ernstig Hoog Zeer ernstig ge-
wond of dodeli-
jk ongeval

€ 1.000.000,00 Langdurige imago-
schade.

Diverse dienstverlenin-
gen onmogelijk.

Patiënten en personeel 
kunnen moeilijk het 
ziekenhuis bereiken.

5 Catastrofaal Z e e r 
hoog

Verschillende 
doden

€ > 1.000.000,00 Onmogelijk nog dien-
sten te verlenen.

Schadeclaims zijn te 
verwachten.

	 De ernstgraad wordt gecorrigeerd in functie van de preventief genomen maat-
regelen of de mate waarin men zich heeft voorbereid.

	 Aan deze maatregelen wordt telkens een score toegekend om de impact van 
deze maatregelen in rekening te kunnen brengen zodat de risicoscore kan 
worden bepaald.

	 De ernstgraad wordt gecorrigeerd in functie van de mate waarin men zich 
heeft voorbereid en in functie van het al dan niet nemen van maatregelen om 
de	interne	en	externe	respons	of	reactievermogen	te	verhogen.

	 Aan deze voorbereiding en aan deze maatregelen wordt telkens op basis van 
de criteria in Tabel 2, Tabel 3 en Tabel 4  een score toegekend om de impact 
van deze maatregelen in rekening te kunnen brengen zodat de risicoscore kan 
worden bepaald.

14 Model van risico-identificatie en priori-
tering
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1 Zeer hoog

Een risicoanalyse werd uitgevoerd.

Maatregelen (preventief c.q. in functie van continuïteit) zijn aanwezig.

Maatregelen zijn gekend, getraind en kunnen worden toegepast.

Maatregelen worden periodiek geëvalueerd en bijgestuurd.

De genomen maatregelen leiden tot een beperkt risico die geen verdere maatre-
gelen vereisen.

Men is verzekerd tegen de schade.

Er zijn voldoende back-up systemen.
2 Hoog Aan één van de hierboven vermelde criteria is niet voldaan.

3 Matig
Aan meerdere van de hierboven vermelde criteria is niet voldaan.

Bv. maatregelen zijn in ontwikkeling, maatregelen worden nog niet toegepast.
4 Laag Er zijn weinig maatregelen.

5 Zeer laag
Er zijn geen maatregelen en

Er zijn risico verhogende factoren.

	 Het interne reactievermogen wordt geëvalueerd als volgt:

1 Zeer hoog

Het noodzakelijk personeel is aanwezig om de noodsituatie te bestrijden.

De noodzakelijke kennis is aanwezig om de noodsituatie te bestrijden.

Back-up systemen zijn beschikbaar.

Alternatieven zijn beschikbaar zowel qua soort als qua volume.

De	specifieke	actiekaarten	zijn	beschikbaar.
2 Hoog Aan één van de hierboven vermelde criteria is niet voldaan.

3 Matig
Aan meerdere van de hierboven vermelde criteria is niet voldaan.

Bv. maatregelen zijn in ontwikkeling, maatregelen worden nog niet toegepast.
4 Laag Het intern reactievermogen is beperkt.
5 Zeer laag Het intern reactievermogen ontbreekt.

	 Het	externe	reactievermogen	wordt	geëvalueerd	als	volgt:

1 Zeer hoog

Er zijn overeenkomsten met de overheden.

De lokale overheid kan de noodsituatie lokaal coördineren.

Er is een BNIP voor het risico.

De	lokale	externe	hulpdiensten	beschikken	over	de	noodzakelijke	informatie	en	
kennis.

Er zijn overeenkomsten met nabijgelegen instellingen.
2 Hoog Aan één van de hierboven vermelde criteria is niet voldaan.

3 Matig
Aan meerdere van de hierboven vermelde criteria is niet voldaan.

Bv. maatregelen zijn in ontwikkeling, maatregelen worden nog niet toegepast.
4 Laag Het	extern	reactievermogen	is	beperkt.
5 Zeer laag Het	extern	reactievermogen	ontbreekt.
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	 Finaal wordt om de ernstgraad te bepalen het gemiddelde van de zes scores 
berekend. 

	 De som van alle scores gedeeld door (het aantal beoordeelde elementen * de 
maximum	score)	levert	de	ernstgraad	op.

	 Voor de waarschijnlijkheid of kans zijn er 5 keuzemogelijkheden (score 0 tot 
5). Score 0 is bedoeld om een risico aan te duiden dat zich niet kan voordoen. 
Als scoop voor blootstelling wordt 1 jaar gehanteerd. De score wordt toege-
kend aan de hand van de volgende tabel:

Kans Beschrijving

0 Ondenkbaar Ondenkbaar Het is ondenkbaar dat het risico zich voordoet in het komende 
jaar.

1 Zeldzaam Zeer laag
Het is denkbaar (1 kans op 100) dat het risico zich voordoen 
binnen	het	komende	jaar	maar	enkel	in	extreme,	uitzonderli-
jke omstandigheden.

2 Onwaarschijnlijk Laag Het risico kan zich ooit (1 kans op 10), maar waarschijnlijk 
niet (minder dan eenmaal per jaar)

3 Mogelijk Matig Het risico kan zich ooit (1 kans op 5) en zal zich waarschijnlijk 
voordoen (eenmaal per jaar)

4 Waarschijnlijk Hoog Het risico kan zich gemakkelijk (1 kans op 2) en zal zich waar-
schijnlijk voordoen (minstens eenmaal per jaar).

5 Vrijwel zeker Zeer hoog Het risico doet zich voor (meer dan eenmaal per jaar).

	 Beide waarden (enerzijds de ernst of impact en anderzijds de waarschijnlijkheid of 
de	kans)	worden	in	de	onderstaande	matrix	samengevoegd	en	krijgen	een	risico-
score. Risico’s waarvoor op basis van toepasselijke regelgeving een ziekenhuisnood-
plan moet worden uitgewerkt krijgen steeds de hoogste score.
Impact
Catastrofaal 5 3 4 4 4 4
Zeer ernstig 4 3 3 4 4 4
Ernstig 3 2 2 3 3 4
Belangrijk 2 1 1 2 3 3
Gering 1 1 1 1 2 3

1 2 3 4 5

Kans Zeldzaam

Onwaar-

schijnlijk Mogelijk

Waar-

schijnlijk

Vrijwel

zeker
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15 Model van registratieformulier

NAAM ZIEKENHUIS:

ZIEKENHUISGROEP:

TELEFOON:

EMAIL: DATUM:

LIJSTNUMMER:

Naam + voornaam: 

Uur- in:          /
Mettagnummer:

Triagecode: T1 T2 T3  overleden

Geslacht: M V X

Geboortedatum:    / /
Nationaliteit: Belg Andere:

Naam + voornaam: 

Uur- in:          /
Mettagnummer:
Triagecode: T1 T2 T3  overleden
Geslacht: M V X
Geboortedatum:    / /
Nationaliteit: Belg Andere:
Naam + voornaam: 

Uur- in:          /
Mettagnummer:
Triagecode: T1 T2 T3  overleden
Geslacht: M V X
Geboortedatum:    / /
Nationaliteit: Belg Andere:
Naam + voornaam: 

Uur- in:          /
Mettagnummer:
Triagecode: T1 T2 T3  overleden
Geslacht: M V X
Geboortedatum:    / /
Nationaliteit: Belg Andere:
Naam + voornaam: 

Uur- in:          /
Mettagnummer:
Triagecode: T1 T2 T3  overleden
Geslacht: M V X
Geboortedatum:    / /
Nationaliteit: Belg Andere:

Ingevulde formul ieren doorsturen naar cip-ctd@gezondheid.belgie.be . Daar worden deze gegevens  
vertrouwel i jk behandeld, onder de bevoegdheid van de Federa le Gezondheids inspecteur (FGI). 

3  (sticker/label ziekenhuis)

4  (sticker/label ziekenhuis)

5  (sticker/label ziekenhuis)

Registreer per slachtoffer onderstaande gegevens. Het is ook mogelijk om in de linker kolom een sticker met gegevens te kleven. 

1  (sticker/label ziekenhuis)

2  (sticker/label ziekenhuis)

REGISTRATIEFORMULIER SLACHTOFFER
(papieren versie)
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16 Model van aanwezigheidslijst verwan-
ten
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Adj-COORD-Reg Adjunct Coördinator- Regulatie Adj-COORD-Reg Coordinateur-adjoint - Régula-
tion

Adj-Dir-Med Adjunct van de Directeur Me-
dische Hulpverlening Adj-Dir-Méd Adjoint du Directeur de l’Aide 

médicale
Adj-Dir-Med- CPOPS Adjunct van de Directeur Me-

dische Hulpverlening in de CPOPS Adj-Dir-Méd- PC-Ops Adjoint du Directeur de l’Aide 
médicale au sein du PC-Ops

Adj-FGI Adjunct van de Federale Gezond-
heidsinspecteur Adj-IFH Adjoint de l’Inspecteur d’hy-

giène fédéral
Adj-TRI Adjunct TRI Adj-TRI Adjoint TRI
Adj-VMP Adjunct VMP Adj-PMA Adjoint PMA
AMBU-PARK Verzamelplaats ambulances PARC-AMBU Lieu de rassemblement des 

ambulances
ANIP Algemeen Nood- en Interventie 

Plan
PGUI Plan général d’urgence et d’in-

tervention
Arts-TRI Arts Triage Médecin-TRI Médecin Triage
Arts-VMP Arts Vooruitgeschoven Medische 

Post
Médecin-PMA Médecin du Poste médical 

avancé
AV Autonome Verzorgingsinstelling ESA Établissement de soins 

autonome

AZ Algemeen Ziekenhuis AZ Algemeen ziekenhuis
BABI Belgium Association for Burn In-

juries BABI Belgium Association for Burn 
Injuries

BNIP Bijzonder nood- en interventie-
plan

PPUI Plan particulier d’urgence et 
d’intervention

BW Brandwonden B Brûlures
BWC Brandwondencentrum CB Centre de Brûlés
CAN Conditions, actions, needs CAN ‘Conditions, Actions, Needs’
CC Coördinatiecomité CC Comité de coordination
CC-GEM Coördinatiecomité van de ge-

meente

(groep van personen die de 
burgemeester adviseren)

CCC Comité de coordination de la 
commune

(groupe de personnes conseil-
lant le bourgmestre)

CC-PROV Coördinatiecomité van de provin-
cie

(groep van personen die de gou-
verneur adviseren)

CCP Comité de coordination de la 
province

(groupe de personnes conseil-
lant le gouverneur)

CCZ Coördinatiecel van het ziekenhuis CCH Cellule de coordination hospi-
talière

CDGH Commissie voor Dringende Ge-
neeskundige Hulpverlening

CNSMU Conseil national des Secours 
médicaux	d’Urgence

CDO Commando COMDT Commandement
CGCCR Centre Gouvernemantale de 

Crise, Crisiscentrum van de Re-
gering

CGCC Centre Gouvernemental de Co-
ordination et de Crise

CHU Centre Hospitalier Universitaire CHU Centre Hospitalier Universitaire
CIC-provincie Communicatie- en Informatiecen-

trum provincie
CCI-province Centre de Communication et 

d’Information de la province
CIP Centraal Informatiepunt PIC Point d’information central
COORD-amb Coördinator ambulancepark COORD-Amb Coordinateur du parc ambulan-

cier
COORD-Log Coördinator logistiek COORD-Log Coordinateur de la logistique

17 Lijst met afkortingen
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C O O R D - M e d - 
Disp

Coördinator Medische Dispatch-
ing

COORD-Méd- 
Disp

Coordinateur du Dispatching 
médical

COORD-Reg Coördinator regulatie COORD-Rég Coordinateur - Régulation
COORD-RK Coördinator Rode Kruis COORD-CR Coordinateur	de	la	Croix-Rouge
COORD-VMP Coördinator Vooruitgeschoven 

Medische Post
COORD-PMA Coordinateur du Poste médical 

avancé
CP-Ops Commandopost-Operaties (com-

mandopost op het rampterrein) 
PC-Ops Poste de commandement 

Opérationne ; sur le plan de la 
sémantique, vient de » Poste de 
Commandement- Opérations » 
(= poste de commandement sur 
le chantier) 

CP-Pol Commandopost Politie PC-Pol Poste de commandement de la 
police

CSD Gedeconcentreerde coördinatie- 
en steundirecties

DCA Directions déconcentrées de la 
Coordination et de l’Appui

CVDK Commissaris van de Koning CDR Commissaire du Roi
D1 Discipline 1, de hulpverleningsor-

ganisaties
D1 Discipline 1, les organisations 

de secours
D2 Discipline 2, de medische, sani-

taire en psychosociale hulpver-
lening

D2 Discipline 2, l’aide médicale, 
sanitaire et psychosociale

D3 Discipline 3, de politie D3 Discipline 3, la police 
D4 Discipline 4, de logistieke steun D4 Discipline 4, l’appui logistique
D5 Discipline 5, informatie D5 Discipline 5, l’information
DGH Dringende Geneeskundige 

Hulpverlening
AMU Aide médicale urgente

Dir-BW Directeur brandweer Dir-SI Directeur des services d’incend-
ie

DIRCO Directeur Coördinator van de 
Bestuurlijke Federale Politie

DIRCO Directeur Coordinateur de la 
Police administrative fédérale

Dir-CP-Ops Directeur Commandopost-Oper-
aties

Dir-PC-Ops Directeur du Poste de Comman-
dement Opérationnel

Dir-Info Directeur Info Dir-Info Directeur de l’information
Dir-Log Directeur logistiek Dir-Log Directeur de la logistique
Dir-Med Directeur medische hulpverlen-

ing
Dir-Méd Directeur de l’Aide médicale

Dir-Pol Directeur politie Dir-Pol Directeur de la Police
DOVO Dienst voor de opruiming en ver-

nietiging	van	ontploffingstuigen
SEDEE Service d’Enlèvement et de De-

struction	d’Engins	Explosifs
DSI Dringende Sociale Interventie 

van het Rode Kruis
EIR Équipe d’Intervention 

rapide de la Croix-Rouge

DVI Disaster	Victim	Identification DVI Disaster	Victim	Identification
EIP Eerste Interventieploeg PEI Première Equipe d’Intervention
FANC Federaal Agentschap voor Nucle-

aire Controle
AFCN Agence fédérale de Contrôle 

nucléaire
FEDCOM Federale Commissie voor Psycho-

sociale Hulpverlening
FEDCOM Commission fédérale d’Aide 

psychosociale
FGI Federale gezondheidsinspecteur IFH Inspecteur d’hygiène fédéral
FOD Federale Overheidsdienst SPF Service public fédéral
FOD VVVL FOD Volksgezondheid SPF SSCE SPF Santé publique
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GCC Gemeentelijk Crisiscentrum (de 
vergaderplaats)

CCCom Centre de Crise communal (lieu 
de réunion)

Gewondennest Spontaan gevormde groep van 
gewonden op het rampterrein

Nid de blessés Groupe de blessés formé spon-
tanément sur le terrain

GHOR Geneeskundige hulpverlening bij 
ongevallen en rampen

AMAC Aide médicale en cas d’accidents 
et de catastrophes

GN Grote Noria GN Grande Noria
HCS112 Hulpcentrum 100 CS 112 Centre de secours 100
HD Hulpdienst SS Service de secours
HVZ Hulpverleningszone ZS Zone de secours
IAC Informatie – en AdviesCentrum CIA Centre d’Information et d’Avis
ICM Incident Crisis Management ICM Incident Crisis Management
ICMS Incident Crisis Management Sys-

tem
ICMS Incident Crisis Management Sys-

tem (outil de communication)
IDPBW Interne dienst voor preventie en 

bescherming op het werk
SIPPT Service interne pour la Préven-

tion et la Protection au travail
IIP Informatie Interventieplan PII Plan d’Intervention Information
IN Ingang IN Entrée
KB Koninklijk Besluit AR Arrêté royal
KN Kleine Noria PN Petite Noria
LIP Logistiek Interventieplan PIL Plan d’Intervention logistique
LLO-RK Lichte Logistieke Ondersteuning 

Rode Kruis
ALL-CR Appui logistique léger de la 

Croix-Rouge
LO Liaisonofficier OL Officier	de	liaison
METTAG Medical	 Emergency	 field	 Triage	

Tag™
METTAG Medical	Emergency	field	Triage	

Tag™
MIP Medisch Interventieplan PIM Plan d’Intervention médicale
MRCC Maritiem Redding- en Coördi-

natiecentrum te Oostende
MRCC Maritiem Redding- en Coör-

dinatiecentrum (Centre de 
Sauvetage et de Coordination 
maritimes) à Ostende

MSP Medisch-Sanitaire Post PMS Poste médico-sanitaire
MUG Mobiele urgentiegroep SMUR Service mobile d’Urgence et de 

Réanimation
NG Niet-gewonde NB Non blessé
NIP Nood en Interventie Plan PUI Plan d’Urgence et d’Intervention
NRDGH Nationale raad voor de Dringen-

de Geneeskundige Hulpverlening
CAMU Commission d’Aide médicale 

urgente
OBP Officier	van	Bestuurlijke	Politie OPA Officier	de	Police	administrative
OC Onthaalcentrum CA Centre d’accueil
OCAD OCAM Organe de coordina-

tion pour l’analyse de 
la menace

OCMW Openbaar Centrum voor Maatsch-
appelijk Welzijn

CPAS Centre public d’Action sociale

OUT Uitgang OUT Sortie
OV Opvangcentrum voor verwanten CAP Centre d’accueil des parents
PBA Post bewaking en afvoer PSE Poste de Surveillance et d’Évac-

uation
PCB Post Crisis Balans BPC Bilan post-crise
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PCC Provinciaal Crisiscentrum (de 
vergaderplaats)

CCProv Centre de Crise provincial (lieu 
de réunion)

PCDGH Provinciale commissie voor Drin-
gende Geneeskundige Hulpver-
lening

CPAMU Commission provinciale d’Aide 
médicale urgente

PE Permanente Eenheid UP Unité permanente
PEB Punt van Eerste Bestemming PPD Point de première destination
PGC Provinciale Geneeskundige Com-

missie
CMP Commission médicale provin-

ciale
P-IN Verplichte ingang P-IN Entrée obligatoire
PIP Politie Interventieplan PIP Plan d’Intervention policière
PIT Paramedisch Interventieteam EIP Équipe d’Intervention 

paramédicale

POC Point of Contact POC Point of Contact
P-OUT Verplichte uitgang P-OUT Sortie obligatoire
Pre-tri Preliminaire triage Pré-tri Triage préliminaire
Prisma Plan Risico’s en Manifestaties PRISMA Plan Risques et Manifestations
PSCC Psychosociaal coördinatiecomité CCPS Comité de Coordination Psycho-

sociale
PSH Psychosociale Hulpverlening APS Aide psychosociale
PSIP Psychosociaal interventieplan PIPS Plan d’Intervention psychoso-

ciale
PSM Psychosociaal Manager RPS Responsable psychosocial
RCC Rescue & Coordination Center RCC Rescue & Coordination Center
REG Regulatie REG Régulation
RGF Regionaal geneeskundige func-

tionaris
FMR Fonctionnaire médical régional

RK Rode Kruis CR Croix-Rouge
SIM Snelle Interventie Middelen Rode 

Kruis
SISU Service d’Intervention psycho-

sociale	Urgente	(Croix-Rouge)
SIP Sanitair Interventie Plan PIS Plan d’Intervention sanitaire
SIT Snel interventieteam van het 

Rode Kruis
MIR Moyens d’Intervention rapide 

de	la	Croix-Rouge
SIT Log Snel Interventieteam Logistiek 

Rode Kruis
EIR Log Équipe d’Intervention 

rapide logistique de la 
Croix-Rouge

SIT Med Snel Interventieteam Medisch 
Rode Kruis

EIR Méd Équipe d’Intervention 
rapide médicale de la 
Croix-Rouge

SITREP Situation Report SITREP Situation Report
T1 Triage 1, zwaargewond T1 Triage 1, blessé grave

T2 Triage 2, ernstig gewond T2 Triage 2, blessé sérieusement
T3 Triage 3, lichtgewond T3 Triage 3, blessé légèrement
TIP Tweede Interventie Ploeg DEI Deuxième	Equipe	d’Intervention
TIC Telefoon informatiecentrum CIT Centre d’Information télépho-

nique
TRI Triage TRI Triage
TTX Tabel Top eXercise TTX Tabel Top eXercise
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UZ Universitair Ziekenhuis HU Hôpital universitaire
VK Vlaamse Kruis RU Vlaamse Kruis
OV Opvang van verwanten
VMP Vooruitgeschoven Medische Post PMA Poste médical avancé 
WIV Wetenschappelijk Instituut 

Volksgezondheid
ISP Institut	scientifique	de	Santé	

publique
ZH Ziekenhuis HOP Hôpital
ZNP Ziekenhuisnoodplan PUH Plan d’urgence hospitalier
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18.1 Alarmeren
Het geven van een bevel aan de gebruikers van één of meerdere compartimenten om te 
evacueren.

18.2 AMOK
Met het Maleisische begrip AMOK worden die situaties aangeduid waarbij een persoon 
zeer gewelddadig in het wilde weg optreedt en zoveel mogelijk slachtoffers probeert te 
maken.

18.3 Behandelcapaciteit
De behandelcapaciteit omschrijft de mogelijkheden van het ziekenhuis om na ‘de receptie’ 
en het toedienen van de eerste basiszorgen in te staan voor de verdere behandeling van 
de slachtoffers.

18.4 Evacuatie
Een dringend verplaatsen van een persoon of een groep personen van een gevaarlijke 
plaats naar een veiligere plaats vanwege een heersende dreiging.

18.5 Reflex- of huisvestingscapaciteit
Reflex-	of	huisvestingscapaciteit:	omschrijft	het	minimaal	aantal	slachtoffers	dat	een	zie-
kenhuis kan opnemen tijdens de twee, eerste uren. Er wordt arbitrair verondersteld dat 
een ziekenhuis tijdens de twee, eerste uren, een aantal patiënten kan opnemen dat gelijk 
is aan 3 % van het aantal erkende bedden, per uur en dit in een verhouding van 10% kri-
tieke slachtoffers, 30% zwaar gekwetste slachtoffers en 60% licht gekwetste slachtoffers. 
Deze huisvestingscapaciteit garandeert een minimale basiszorg en ligt aan de basis van 
de	regulatie	op	de	plaats	van	het	rampterrein.	De	reflex-	of	huisvestingscapaciteit	van	een	
specifiek	ziekenhuis	is	dus	stabiel	en	wordt	enkel	aangepast	bij	structurele	wijzigingen	
van het ziekenhuis.

18.6 Incident
Een onverwachte situatie waardoor de normale werking in het gedrang komt. Als gevolg 
hiervan kan er schade ontstaan.

18.7 Melding
Informeren van de openbare hulpdiensten over de ontdekking van bv. een brand.

18.8 Noodplan
Een noodplan wordt geactiveerd bij noodsituatie. Het ziekenhuis gaat over van een nor-
male werking naar een crisiswerking.

18.9 Noodprocedure
Een noodprocedure is een procedure die als doel heeft de noodsituatie onder controle te 
krijgen en de gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

18 Lijst met definities
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18.10 Noodsituatie
Een noodsituatie is een incident met direct gevaar voor personen (personeel, patiënten,…) 
en/of voor de normale werking van het ziekenhuis.

18.11 Ramp
Indien de noodsituatie niet onder controle te krijgen is met één of meerdere noodpro-
cedures, spreekt men van een ramp. Het gaat over noodsituatie van grote omvang met 
mogelijk grote schade.

18.12 Risico
Een risico is de waarschijnlijkheid dat in omstandigheden waarin het gebruik van en/of 
de blootstelling plaatsvindt, een mogelijke schadelijke situatie ontstaat.

18.13 Waarschuwing
Informatie over de ontdekking van bv. een brand doorgegeven aan de personen die deel 
uitmaken	van	het	personeel	van	de	werkgever	die	specifiek	daartoe	zijn	aangeduid.
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21.2 Beschikbare noodplannen
21.2.1 Nationale noodplannen FOD Volksgezondheid

	 Hittegolf: http://www.health.belgium.be/nl/hittegolf-en-ozonpiekenplan
	 Influenza:	www.influenza.be

21.2.2 Nationale noodplannen FOD Binnenlandse zaken
	 Noodplan elektriciteit:

o http://www.vvsg.be/veiligheid/elek/Documents/Nationaal%20nood-
plan%20elektriciteitspanne.pdf

	 Nucleair en radiologisch noodplan:
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	 Bio-terrorisme:
o ht tp ://eur - lex .europa .eu/ lega lcontent/NL/TXT/?ur i=CE -
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21.2.4 Internationale richtlijnen
	 Drinkwaterwatervoorziening:
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	 CBRNe:
o Nederland: http://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/200908-lei-

draad-cbrn-ziekenhuizen.pdf
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