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ersiebeheer

uncties

3.1 Actiekaart 01 Algemene richtlijnen voor elk personeelslid
Ziekenhuisnoodplan Ziekenhuis A
Actiekaart 01
Uw directe chef
Tel. of GSM
1
2

3

Campus A
Scenario: algemeen

Algemene richtlijnen voor elk personeelslid
Uw gebruikelijke directe chef
Tel. of GSM
Taken

U bent aanwezig binnen het ziekenhuis
1. Blijf op post op uw gebruikelijke dienst
2. Volg de richtlijnen van uw diensthoofd of van de hoofdverpleegkundige van wacht
3. Neem geen initiatieven op eigen houtje
U bent buiten het ziekenhuis en u verneemt dat het ziekenhuisnoodplan werd afgekondigd
1. Blijf beschikbaar voor een eventuele oproep.
2. Bel niet naar het ziekenhuis om inlichtingen in te winnen, het telefoonnetwerk zal reeds
overbelast zijn !
3. Het intranet zal u op regelmatige basis informeren.
4. Luister naar de media (radio/TV).
U bent specifiek opgeroepen in het kader van het ziekenhuisnoodplan

Indien - en alleen indien – u op basis van een specifieke richtlijn die op u van toepassing is, of
indien u specifiek bent opgeroepen in het kader van een toepassing van het ziekenhuisnoodplan:
a.

b.
c.

Ga zo snel mogelijk naar het ziekenhuis (uw persoonlijke ziekenhuisbadge is een
‘doorgangskaart’ voor de politie).
Kom vooral niet binnen via de spoedgevallendienst.
Ga naar uw gebruikelijke dienst. U krijgt verdere richtlijnen van uw gebruikelijke directe
chef.
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3.2 Actiekaart 02 Receptie van de spoedgevallendienst
Ziekenhuisnoodplan Ziekenhuis A
Actiekaart 02
Uw directe chef
Tel. of GSM
1

Campus A
Scenario: algemeen

Receptie van de spoedgevallendienst
Uw gebruikelijke directe chef
Tel. of GSM
Taken

Indien u verwittigd wordt door het ‘HCS112‘ omtrent een uitzonderlijk incident of een
noodsituatie waarbij een belangrijke en onvoorziene toestroom van patiënten naar het ziekenhuis
is te verwachten.
OF

Indien u een belangrijke toestroom van patiënten (>5) met soortgelijke problemen van hetzelfde
incident (hoesten, waterige ogen, brandwonden, trauma)... vast stelt die aanleiding geeft tot een
ongewone situatie.
OF

Als indien u wordt geïnformeerd over een ongeval binnen het ziekenhuis die aanleiding geeft tot
een ongewone situatie.
1. Verwittig onmiddellijk de arts coördinator van de spoedgevallendienst
2. Verwittig de beveiligingsdienst
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3
4

5
6
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In het geval van een intern ongeval binnen het ZIEKENHUIS, verwittig dan ook het intern
noodnummer xxx, en stuur de eerste interventieploeg naar de plaats van het incident.
Maak de ontvangen informatie over de ongewone situatie of de toepassing van het ZNP MED
over aan de arts coördinator van de spoedgevallendienst (tel. xxx) of aan de verantwoordelijke
verpleegkundige van de spoedgevallendienst (coördinatieteam).

Wacht op richtlijnen van de arts coördinator van de spoedgevallendienst vooraleer de algemeen
directeur (of plaatsvervanger) op te roepen, die verder zelf de verantwoordelijken van de
coördinatiecel van het ziekenhuis (CCZ) oproept.
Elke patiënt moet passeren langs de TRI-functie.
Identificatie:
1. Indien geboortedatum onbekend, schrijf 01/01/1900
2. geslacht : M voor man – V voor vrouw – O voor onbepaald
3. NAAM = RAMPnaam als de naam bekend is, in het andere geval
NAAM = RAMPgeslachtNNNNNN
(NNNNNN = N° van METTAG - fiche voorzien op de plaats van de ramp)
Lever 2 vellen etiketten per patiënt.
De definitieve identificatie zal later gebeuren.

3.3 Actiekaart 03 Arts-coördinator van spoedgevallendienst
Ziekenhuisnoodplan Ziekenhuis A
Actiekaart 03
Uw directe chef
Tel. of GSM
1

2

3

Campus A
Scenario: algemeen

Arts-coördinator van spoedgevallendienst
Uw gebruikelijke directe chef
Tel. of GSM
Taken

U wordt verwittigd over een ‘uitzonderlijk incident’ door de receptie van de spoedgevallendienst
of HCS112.
U vormt samen met de verantwoordelijke - verpleegkundige van de spoedgevallendienst, het
coördinatieteam.

Verwittig de hoofdverpleegkundige (van wacht). Indien het communicatienetwerk satureert,
denk dan aan sms, mails en aan sociale netwerken (WhatsApp …).
INTERN ONGEVAL BINNEN HET ZIEKENHUIS :

1. U begeeft zich, samen met een spoedverpleegkundige naar de plaats van het incident.
2. U stelt zich in verbinding met de tweede interventieploeg , gestuurd door het onthaal van de
spoedgevallendienst.
3. U neemt geen risico; u werkt onder het gezag van de noodplancoördinator, vervolgens onder
dat van de hulpdiensten.
4. In samenwerking met de hulpdiensten, neemt u de beslissing: EVACUEREN of ISOLEREN.
5. In het geval van interne evacuatie, evacueer naar een naastliggende eenheid, VAN DEZELFDE
VERDIEPING (horizontale evacuatie). De ontvangende afdeling transfereert prioritair de
patiënten van de ‘eerste’ kamers van de gang naar kamers het verst gelegen van de afdeling
waar het incident zich voordeed.
6. U maakt een eerste schatting van het aantal slachtoffers.
7. U beslist om het ZNP MED af te kondigen en bepaalt het NIVEAU van activatie. De beslissing
om het plan te activeren, en het gekozen niveau, worden overgemaakt aan het onthaal van de
spoedgevallendienst waarvan het personeel de voorgeschreven richtlijnen toepast.
8. Voorzie een TRI-functie. De evacuatie van slachtoffers gebeurt via de TRI-functie. De
slachtoffers T1 en T2 worden geëvacueerd naar de spoedgevallendienst. De T3 blijven indien
mogelijk xxx.
EXTERN ONGEVAL (stad, provincie, land …):

1. Het coördinatiecel van het ziekenhuis (CCZ) wordt gevormd in de spoedgevallendienst (lokaal:
xxx).
2. Telefoneer naar HCS112 om de oproep te laten bevestigen en, indien mogelijk, over de
volgende informatie te kunnen beschikken:

1. Type van gebeuren (accident, brand, intoxicatie, explosie, …)
2. Plaats (en bepaling van tijdsspanne tussen de aankomst van de ambulances en van het
moment van terugkeer van de slachtoffers naar het ziekenhuis):
3. Soort letsel (trauma, vergiftiging, brandwonden, contaminatie CBRNe,...)
4. Schatting van het aantal slachtoffers (volwassenen, kinderen).
5. Schatting van de ernst (T1 : levensbedreigende urgentie, T2 : uitgestelde urgentie , T3:
lichte behandeling).
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5

INFORMEER : xxx evenals xxx
U heeft de bevestiging dat de spoedgevallendienst moet instaan over de opvang van een ongebruikelijk aantal patiënten van hetzelfde incident (intern of extern).
1. U moet het niveau van antwoord definiëren (niveau I of niveau II) van het ZNP MED met de
medewerking van de verantwoordelijk - verpleegkundige van de spoedgevallendienst.
NIVEAU I bestaat uit een INTERNE reorganisatie van de aanwezige krachten, terwijl NIVEAU II
een oproep van personeel impliceert. In beide gevallen, moet de algemeen directeur geïnformeerd
worden over de situatie om een coördinatiecel van het ziekenhuis samen te stellen (CCZ).
2. U heeft dus al externe informatie verzameld, terwijl de verantwoordelijk - verpleegkundige
een stand van zaken van de spoedgevallendienst opmaakt. Drie situaties zijn theoretisch mogelijk:
 Geen precieze informatie over het aantal potentiële slachtoffers is beschikbaar EN
DE DIENST IS BEPERKT BEZET: tot er meer informatie is, wordt de opvang van X
slachtoffers waarvan X zeer ernstige voorbereid. Er dient overwogen te worden of
de capaciteit van de dienst de opvang van deze slachtoffers met een beperkte stijging, toelaat: NIVEAU I (reorganisatie en interne versterking).
 Geen precieze informatie over het aantal potentiële slachtoffers is beschikbaar en
HOGE BEZETTING: overweeg of de situatie een stijging naar het NIVEAU II rechtvaardigt (reorganisatie en oproep bijkomend personeel en beheer door de CCZ).
 De beschikbare informatie maakt melding van meer dan xx slachtoffers van verschillende ernstgraden: overweg om NIVEAU II toe te passen.
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3.4 Actiekaart 04 Coördinator (anesthesist–reanimator) van het
operatiekwartier
Ziekenhuisnoodplan Ziekenhuis A
Actiekaart 04
Uw directe chef
Tel. of GSM
1
2
3

Campus A
Scenario: algemeen

Coördinator (anesthesist–reanimator)
van het operatiekwartier
Uw gebruikelijke directe chef
Tel. of GSM
Taken

Het ZNP MED wordt afgekondigd.

Uw taak is de coördinatie van de chirurgische activiteit in verband met het plan.
Contacteer de arts-coördinator van de spoedgevallendienst (tel. xxx)
U moet:

1. Maak een balans van de lopende chirurgische activiteit en van de voortgang van de
interventies.
2. Verzeker u dat er voldoende steriel materieel is voor de zware traumatische chirurgie.
3. Begin geen nieuwe invasieve ingrepen.
4. Informeer u over de behoefte in de operatiezalen en de chirurgische specialiteiten van de
slachtoffers.
5. Informeer u permanent omtrent de noden.
6. Neem contact op met de hoofdverpleegkundige van wacht buiten de kantooruren (zie blad
wachtdienst) voor het blok op voor oproep van verpleegkundig.
7. Laat de oproepbare anesthesisten en intensivisten naar het ziekenhuis komen.
8. Informeer uw hiërarchisch overste (of zijn adjunct) omtrent de gebeurtenissen.
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3.5 Actiekaart 05 Coördinator (anesthesist-reanimator) op de
dienst Intensieve Zorg
Ziekenhuisnoodplan Ziekenhuis A
Actiekaart 05

Campus A
Scenario: algemeen

Coördinator (anesthesist-reanimator)

Uw directe chef
Tel. of GSM
1
2
3

8

op de dienst Intensieve Zorg

Uw gebruikelijke directe chef
Tel. of GSM
Taken

Het ZNP MED wordt afgekondigd.

Uw taak bestaat in de coördinatie op de dienst IZ bij toepassing van het ZNP.
Contacteer de arts coördinator van de spoedgevallendienst (tel. xxx)
U moet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De lopende onderzoeken en ingrepen beëindigen.
Geen andere invasieve onderzoeken en technieken opstarten.
Uw supervisor van wacht oproepen indien uzelf niet deze supervisor bent .
Zo snel mogelijk, 2 bedden vrijmaken.
Constant op de hoogte blijven van de noden bijna in real time.
De anesthesisten – reanimatoren met wachtdienst oproepen.
Informeer uw diensthoofd (of zijn adjunct) over de gebeurtenissen.

4 H

ospitalisatieafdeling

4.1 Actiekaart 06 Evacuatie hospitalisatieafdeling

Ziekenhuisnoodplan Ziekenhuis A
Actiekaart 06
Uw directe chef
Tel. of GSM
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12

Campus A
Scenario: algemeen

Evacuatie hospitalisatieafdeling

Uw gebruikelijke directe chef
Tel. of GSM
Taken

Verzamel alle op de afdeling aanwezige medewerkers, ongeacht hun functie.
Geef een korte briefing over de situatie.
Bepaal de dichtstbijzijnde veilige zone.
Meld de start van het evacuatieplan en de door u bepaalde veilige zone op het intern noodnummer
xxxx.
Zorg voor een lijst van de patiënten op de afdeling.
De volgende opdrachten kunt u delegeren, maar vraag steeds dat de uitvoering aan u wordt
bevestigd.
Zorg ervoor, dat niet-elektronische patiëntengegevens de juiste patiënt begeleiden. Leg bv het
patiëntendossier onder het hoofdkussen of geef deze aan de patiënt.
Classificeer de patiënten als volgt:
1. Mobiel zelfstandig.
2. Mobiel mits hulp van 1 persoon.
3. Mobiel mits hulp van 2 personen.
4. Niet mobiel.
Evacueer in volgorde de patiënten die onmiddellijk zijn bedreigd, vervolgens klasse 1,
daarna klasse 2, …
Controleer de geëvacueerde zone en markeer de geëvacueerde lokalen (bv door het aanduiden op
de deur). Denk ook aan berging, toiletten, enz.
Evacueer horizontaal naar de dichtstbijzijnde veilige zone. Een verticale evacuatie mag alleen
wanneer op uw ganse verdieping geen enkele veilige zone te bereiken is. Gebruik zo mogelijk geen
liften.
Bevestig na evacuatie de gebruikte veilige zone op het intern noodnummer xxx.

9
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Hou rekening met specifieke aandachtspunten die betrekking hebben op de geëvacueerde patiënt.
1.
2.
3.
4.

O2-dependent?
Vereiste medicatie en behandeling?
Noodzakelijke voeding (intraveneus, sondevoeding, …)?
Na evacuatie is onmiddellijke isolatie en opvang vereist omwille van eventuele:
a.
b.
c.
d.
e.

14
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infectieuze ziekteprocessen;
protectieve isolatie;
agressie, suïcidaal gedrag, …;
dementie, Alzheimer, …;
fixatie: zorg ervoor dat de fixatie indien nodig onmiddellijk kan worden
opgeheven;
f. patiënten behandeld met een radioactief product.
Evalueer permanent de veilige zone en communiceer de eventuele specifieke noden aan de
noodplancoördinator.

4.2 Actiekaart 07 Relocatie hospitalisatieafdeling
Ziekenhuisnoodplan Ziekenhuis A
Actiekaart 07
Uw directe chef
Tel. of GSM
1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11

Campus A
Scenario: algemeen

Relocatie hospitalisatieafdeling

Uw gebruikelijke directe chef
Tel. of GSM
Taken

Verzamel alle op de afdeling aanwezige medewerkers, ongeacht hun functie.
Geef een korte briefing over de situatie.
De volgende opdrachten kunt u delegeren, maar vraag steeds dat de uitvoering aan u wordt
bevestigd.
Zorg voor een lijst van de aanwezige medewerkers en hun functie.
Zorg voor een lijst van de patiënten op de afdeling.
Classificeer de patiënten als volgt:

1. Mobiel zelfstandig
2. Mobiel mits hulp van 1 persoon
3. Mobiel mits hulp van 2 personen
4. Niet mobiel
Zorg ervoor, dat niet-elektronisch bewaarde patiëntengegevens de juiste patiënt begeleiden.
Verzamel al het nodige materiaal (onder andere persoonlijke medicatie, …) om de onmiddellijke
continuïteit van zorg voor de patiënt te garanderen. Voorzie het van de naam van de patiënt en
maak het transporteerbaar.
Verzamel alle bezittingen van de patiënt, voorzie ze van de juiste naam en maak ze
transporteerbaar
Meld het voltooien van de voorbereiding tot relocatie op het intern noodnummer xxxx, tenzij
anders gecommuniceerd bij de aanvraag.
Wacht op verdere instructies.
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4.3 Actiekaart 08 Isolatie hospitalisatieafdeling
Ziekenhuisnoodplan Ziekenhuis A
Actiekaart 08
Uw directe chef
Tel. of GSM
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
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Campus A
Scenario: algemeen

Isolatie hospitalisatieafdeling

Uw gebruikelijke directe chef
Tel. of GSM
Taken

Verzamel alle op de afdeling aanwezige medewerkers.
Geef een korte briefing over de situatie.
De volgende opdrachten kunt u delegeren, maar vraag steeds dat de uitvoering aan u wordt
bevestigd.
Zorg voor een lijst van de aanwezige patiënten.
Informeer patiënten en bezoekers, vraag hen op de patiëntenkamer te blijven en sluit ramen en
deuren.
Isoleer uw afdeling in functie van de noodsituatie en in overleg met de interventieleider van de
tweede interventieploeg (incident manager).
Controleer de nutsvoorzieningen op uw afdeling (zuurstof, perslucht, vacuüm, water, elektriciteit,
telefoon, ventilatie, airco, e-dataproces).
Controleer de voorraad geneesmiddelen en verzorgingsmaterialen die noodzakelijk is om de
meest essentiële verzorging van uw patiënten te garanderen.
Inventariseer de aanwezige voedingsmiddelen voor patiënten, bezoekers en medewerkers.
Schat op basis van de gegevens van punten 7, 8 en 9 hoelang uw afdeling autonoom kan
functioneren, wat de eerste storingen, tekorten en knelpunten zijn en meld dit op het intern
noodnummer xxxx, tenzij anders gecommuniceerd bij de aanvraag.
Stel een aangepast dienstrooster op met rustperiodes voor de aanwezige medewerkers.
Evalueer de effectiviteit van de isolatie, informeer de noodplancoördinator(en) over
tekortkomingen en start het evacuatieplan op indien het isolatierisico groter is dan het
doorbreken ervan.
Wacht op instructies van de noodplancoördinator of de coördinatiecel van het ziekenhuis.

4.4 Actiekaart 09 Receptie hospitalisatieafdeling
Ziekenhuisnoodplan Ziekenhuis A
Actiekaart 09
Uw directe chef
Tel. of GSM
1
2
3
4

5
6
7
8

Campus A
Scenario: algemeen

Receptie hospitalisatieafdeling

Uw gebruikelijke directe chef
Tel. of GSM
Taken

Verzamel alle op de afdeling aanwezige medewerkers, ongeacht hun functie.
Geef een korte briefing over de situatie.
De volgende opdrachten kunt u delegeren, maar vraag steeds dat de uitvoering aan u wordt
bevestigd.
Analyseer de beschikbare bedden en plaatsen op uw afdeling die een minimale zorg kunnen
garanderen.
Maak een lijst van:

1. bedden die vrij zijn
2. de reservecapaciteit aan bedposities die vrij is
3. bedden die onmiddellijk vrij te maken zijn (ontslagklare en mobiele patiënten)
4. bedden die vrijkomen na vervroegd ontslag
5. verzamelplaatsen voor tijdelijke hospitalisatie
Start de voorbereiding van de onder punt (4) beschikbare bedden en plaatsen.
Meld de receptiecapaciteit van uw afdeling aan de persoon die werd aangesteld

door de coördinatiecel van het ziekenhuis (CCZ).
Wacht op instructies van de coördinatiecel van het ziekenhuis (CCZ).
Communiceer de eventueel verhoogde logistieke en personele noden aan de coördinatiecel van
het ziekenhuis (CCZ).
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5 S

lachtofferinformatie

5.1 Actiekaart 10 Contactpunt slachtofferinformatie
Ziekenhuisnoodplan Ziekenhuis A
Actiekaart 10
Uw directe chef
Tel. of GSM
1
2
3
4

5

6
7
8
9

14

Campus A
Scenario: algemeen

Contactpunt slachtofferinformatie
Uw gebruikelijke directe chef
Tel. of GSM
Taken

Installeer het lokaal en activeer de voorziene communicatiekanalen:
- U beheert het voorzien telefoonnummer: […]
- U beheert het voorziene ‘noodplan-specifieke’ emailadres: […]
Meld aan de volgende personen of diensten binnen het ziekenhuis dat het contactpunt
slachtofferinformatie operationeel is:

- [dienst spoedgevallen, verantwoordelijke opvang verwanten, …]
Meld aan de FOD Volksgezondheid dat het contactpunt operationeel is via cip-ctd@gezondheid.
belgie.be
Verzamel de gevraagde gegevens van alle slachtoffers afkomstig van de noodsituatie:
-

Hetzij door het ingeven of overbrengen van de gevraagde slachtoffergegevens in een
digitaal registratieformulier. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het volgende
document: ##registratieformulier_digitaal.
- Hetzij door het verzamelen van ingevulde registratieformulieren. Hiervoor kan gebruik
gemaakt worden van het formulier: ##registratieformulier_papier.
Stuur zo snel mogelijk een eerste overzicht door naar de FOD Volksgezondheid: cip-ctd@
gezondheid.belgie.be Wacht hiervoor niet tot alle gegevens zijn verzameld.

De gegevens worden bij voorkeur doorgestuurd in een digitaal registratieformulier. Het papieren
registratieformulier wordt gebruik bij computerstoring en kan eventueel dienen als tussenstap
voor een eerste en snelle registratie van prioritaire gegevens (.*) op het moment dat slachtoffers
het ziekenhuis binnenkomen.
Herhaal stap 7 en 8 op regelmatige basis. Pas de frequentie aan op basis van het aantal
aankomende slachtoffers of op vraag.
Stuur de slachtofferlijsten ook door naar de volgende diensten of contacten binnen het
ziekenhuis:
- [informeren verwanten in het ziekenhuis]
- [verantwoordelijke registratieproces], […]
Maak afspraken met de diensten waar slachtoffers terecht komen voor het verder updaten van
de gegevens.
Ga na of er nieuwe informatie, vragen, meldingen of oproepen komen die betrekking hebben
op het registratieproces.

PRIORITAIR
NADIEN

Gegevens ziekenhuis*
METTAGkaart- nummer*
Triagecategorie*
Naam & voornaam*
Nationaliteit*
Geslacht*
Rampnummer
Patiënt op
Bij ontslag

Extra gegevens

ziekenhuisgroep; locatie
indien aanwezig
T1; T2; T3; overleden, niet gekend
(vanaf de toestand van de patiënt dit toelaat)
(vanaf de toestand van de patiënt dit toelaat)
m; v; x; ongekend
optioneel gegeven om door te sturen: bv. bij afwezigheid
METTAGkaart- nummer.
IZ; zaal; mortuarium
bestemming: ander ziekenhuis; naar huis; onbekend;
contactgegevens: email; telefoon
kan een invulling krijgen op vraag van FOD Volksgezondheid
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NAAM ZIEKENHUIS:

REGISTRATIEFORMULIER SLACHTOFFER
(papieren versie)

ZIEKENHUISGROEP:
TELEFOON:
DATUM:

EMAIL:

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

Naam + voornaam:
Uur- in:

1

/

Mettagnummer:
Triagecode:T1

T2

Geslacht: M

T3
V

Geboortedatum:

/

overleden

(sticker/label ziekenhuis)

X

/

Nationaliteit: Belg

Andere:

Naam + voornaam:

2

Uur- in:
/
Mettagnummer:
Triagecode:T1

T2

Geslacht: M

T3
V

/

Geboortedatum:

overleden

(sticker/label ziekenhuis)

X

/

Nationaliteit: Belg

Andere:

Naam + voornaam:

3

Uur- in:
/
Mettagnummer:
Triagecode:T1

T2

Geslacht: M

T3
V

/

Geboortedatum:

overleden

(sticker/label ziekenhuis)

X

/

Nationaliteit: Belg

Andere:

Naam + voornaam:

4

Uur- in:
/
Mettagnummer:
Triagecode:T1

T2

Geslacht: M

T3
V

/

Geboortedatum:

overleden

(sticker/label ziekenhuis)

X

/

Nationaliteit: Belg

Andere:

Naam + voornaam:

5

Uur- in:
/
Mettagnummer:
Triagecode:T1

T2

Geslacht: M
Geboortedatum:
Nationaliteit: Belg

T3
V

/

overleden

(sticker/label ziekenhuis)

X

/
Andere:

Ingevul de formul i eren doors turen na a r ci p-ctd@gezondhei d.bel gi e.be . Da a r worden deze gegevens
vertrouwel i jk beha ndel d, onder de bevoegdhei d va n de Federa l e Gezondhei ds i ns pecteur (FGI).

16

17

6 O

ntdekker brand

6.1 Actiekaart 11 Ontdekker brand

A
B
C

E

18

ONTDEKKER BRAND

Alarm slaan

(glaasje breken)
Blus
Compartimenteer

(sluit deuren en ramen)

Evacueer

(de kamer of het lokaal)

7 T

elefooncentrale

7.1 Actiekaart 12 Telefooncentrale
Ziekenhuisnoodplan Ziekenhuis A
Actiekaart 12
Uw directe chef
Tel. of GSM
1

Telefooncentrale

Campus A
Scenario: algemeen

Uw gebruikelijke directe chef
Tel. of GSM
Taken

Registreer de eerste waarschuwing:

1. Omvang van het incident: is het een grootschalig incident?
2. Locatie: wat is de exacte locatie van het incident?
3. Type incident: wat voor soort incident is het?
4. Gevaren: zijn er gevaren?
5. Toegang: wat zijn de aanrijroutes naar het incident?
6. Slachtoffers: zijn er slachtoffers en wat is het (geschat) aantal?
7. Extra diensten: welke diensten zijn ter plaatse en wat is gewenst qua opschaling?
Waarschuw de tweede interventieploeg indien dit nog niet is gebeurd.
Meldt het incident aan het HCS112.

2
3

Geef het punt van eerste bestemming op.
Waarschuw bij een slachtoffer de interne MUG (indien dit nog niet is gebeurd) en de algemeen
directeur.
Roep bijkomende telefoonoperatoren op.
Roep de door de interventieleider of de door de medische/technisch coördinator gewenste
personen op.
Roep de leden van het CCZ op.
Roep de gevraagde extra personeelsleden op.

4
5
6
7
8

In bijlage:
-

het telefoonrepertorium van het ANIP van de stad;
lijsten met contactnummers van op te roepen personeel;
lijsten met de contactnummers van de leden van het CCZ;
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8 C

hecklijsten

8.1 Checklijst 01 Coördinatiecel van het ziekenhuis (CCZ)
Ziekenhuisnoodplan Ziekenhuis A
Checklijst 01

Checklijst CCZ

Campus A
Scenario: algemeen

1. INFORMATIE: over het incident.............................................................................................................................................21
2. INFORMATIE: over de slachtoffers.......................................................................................................................................22
3. INFORMATIE: ICMS en externe alarmering......................................................................................................................22
4. INFORMATIE: omtrent de toegepaste noodplannen.....................................................................................................23
5. BEELDVORMING: wat verwachten we?..............................................................................................................................25
6. OORDEELVORMING: capaciteit van het ziekenhuis.......................................................................................................26
7. OORDEELVORMING: wat zijn de gevolgen?......................................................................................................................27
8. BESLUITVORMING: wat moeten we doen?.......................................................................................................................28
9. BESLUITVORMING: welke noden zijn er?..........................................................................................................................29
10. BEVELVOERING: CC-GEM en CP-Ops...................................................................................................................................30
11. BEVELVOERING: samenstelling CCZ....................................................................................................................................31
12. BEVELVOERING: werking CCZ................................................................................................................................................32
13. OPVOLGING: SITREP...................................................................................................................................................................33
14. OPVOLGING: slachtofferregistratie en opvang................................................................................................................35
15. OPVOLGING: Business Continuity.........................................................................................................................................36
16. OPVOLGING: communicatieplan............................................................................................................................................37
17. OPVOLGING: post-incident management...........................................................................................................................38
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8.1.1

INFORMATIE: over het incident

Datum en tijdstip
Aard van het
incident
Locatie

Melding komt van/
via
Directe gevaren/
betrokken
producten
Evolutieve risico’s
Aanrijroutes naar
het incident / rond
instelling

Andere info

21

8.1.2

INFORMATIE: over de slachtoffers
Tijdstip

T1
T2
T3
T4

Overledenen

Brandwonden

Gecontamineerden (NCH)
Niet gewonden

8.1.3

INFORMATIE: ICMS en externe alarmering

ICMS
Contactpersoon voor
ICMS
Behandelcapaciteit
opladen in ICMS
Externe alarmering en
informatie
Verwittig het
hulpcentrum 112
Verwittig de Federale
gezondheidsinspecteur
Verzamel alle informatie
met betrekking tot het
incident

22

(aankruisen)

Tijdstip

Detail omschrijving

(aankruisen)

Tijdstip

Detail omschrijving

8.1.4

INFORMATIE: omtrent de toegepaste noodplannen

Ziekenhuisnoodplan
Informatiefase

(aankruiTijdstip
sen)

Detail omschrijving

Actiefase
Niveau 1: interne
versterking zonder
oproepen personeel
Niveau 2: interne
versterking MET
oproepen personeel
Coördinatie in het kader
van:
Pré-incident (preventie
en preparedness)

(aankruiTijdstip
sen)

Detail omschrijving

(aankruiTijdstip
sen)

Detail omschrijving

Incident (beheersing en
beperken gevolgen)

Post-incident (debriefing
en lessons learned)
Activatie van
ziekenhuisnoodplan (of
deel)

Receptie plan (afdeling/
dienst/instelling)

Evacuatieplan (afdeling/
dienst/instelling)
Isolatie plan (afdeling/
dienst/instelling)

Relocatie plan (afdeling/
dienst/instelling)
LOCK DOWN procedure
(afdeling/dienst/
instelling)
Business Continuity

verstoring logistieke flow

vertraagde patiënten flow
23

uitval nutsvoorzieningen
personeelstekort

Andere noodplannen?
ANIP gemeente
ANIP Provincie
ANIP Federaal
BNIP

Monodisciplinaire
noodplannen?
Brandweerinterventieplan BIP
Medisch Interventieplan
MIP
Psychosociaal
Interventieplan PSIP
Sanitair Interventieplan
SIP
Politioneel
Interventieplan PIP
Logistiek Interventieplan
LIP
Informatie
Interventieplan IIP

24

(aankruiTijdstip
sen)

Detail omschrijving

8.1.5

BEELDVORMING: wat verwachten we?

25

8.1.6

OORDEELVORMING: capaciteit van het ziekenhuis

Reflexcapaciteit
Bevestig de
reflexcapaciteit (2% van
aantal bedden tijdens het
eerste uur)
waarvan 10 % voor T1
slachtoffers =
waarvan 30 % voor T2
slachtoffers =
waarvan 60 % voor T3
slachtoffers =
Behandelcapaciteit
Operatiezalen (1
chirurg, 1 anesthesist, 2
verpleegkundigen)
Intensieve Zorg
Beademingstoestellen
Brandwondenpatiënten
Hyperbare
zuurstoftherapie
Neurotraumapatiënten
C
D
E
G
M
N
SP
A
K
L
MIC
NIC
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Tijdstip

Capaciteit

Tijdstip

Capaciteit

8.1.7

OORDEELVORMING: wat zijn de gevolgen?

27

8.1.8

BESLUITVORMING: wat moeten we doen?
1.
2.

Acties reeds
ondernomen

3.
4.
5.

Diensten reeds ter plaatse
D1: Brandweer

D2: Medische diensten
D3: Politie
D4: Logistiek
D5: Communicatie
Administratieve
overheden

Gerechtelijke politie
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8.1.9

BESLUITVORMING: welke noden zijn er?
Tijdstip

29

8.1.10 BEVELVOERING: CC-GEM en CP-Ops
CP-Ops

Werd een CP-Ops
voorzien?

Tijdstip

Detail omschrijving

Tijdstip

Detail omschrijving

Tijdstip

Detail omschrijving

Locatie CP-Ops

Vertegenwoordiger van
het ziekenhuis hierin

Wijze van communicatie
met CP-Ops
Overweeg samenvoegen
GCC en CP-Ops
CC-GEM
Werd een CC-GEM
opgestart?

Vertegenwoordiger van
het ziekenhuis hierin

Wijze van communicatie
met CC-GEM
Overweeg samenvoegen
CC-GEM en CCZ

Niveau van het incident
Binnen de campus met
gevolgen beperkt tot de
campus
Binnen de campus met
campus overschrijdende
gevolgen
Buiten de campus met
verstoring normale
werking ZH

30

8.1.11 BEVELVOERING: samenstelling CCZ
VASTE LEDEN:

Tijdstip

SAMENSTELLING/ VERVANGER

Algemeen directeur
(voorzitter)
Hoofdarts

Administratief directeur

Verpleegkundig directeur
Medisch diensthoofd
urgentiedienst
Hoofd interne
preventiedienst
Diensthoofd Technische
Dienst
Medewerker
Communicatie
Noodplancoördinator
(secretaris)
Deskundige
communicatie (radio/
telefonie)

SPECIFIEKE FUNCTIES: verantwoordelijke van…
Spoedgevallen

Operatiekwartier

Centrale Sterilisatie
Intensieve Zorg
Radiologie

Klinische laboratorium
Bloedtransfusiedienst
Apotheek

Mortuarium
Onthaal

Pastorale dienst/ dienst
Sociaal Werk

31

ICT

Facilitaire diensten

EXTERNE EXPERTEN/HULPVERLENERS
D1: Brandweer

D2: Medische diensten
D3: Politie

D4: Logistiek

D5: Communicatie
Administratieve
overheden

Gerechtelijke overheid

8.1.12 BEVELVOERING: werking CCZ
Locatie CCZ

Locatie CCZ
Tijdstip eerste
bijeenkomst

32

(aankruisen)

Tijdstip

Detail omschrijving

Time Out 1

Start om:

Time Out 2

Start om:

Time Out 3

Start om:

Time Out 4

Start om:

Time Out 5

Start om:

Communicatie

Start om:

Crisis secretariaat
Noodnummer
crisissecretariaat

Tijdstip

Detail omschrijving

Tijdstip

Detail omschrijving

Logboek opgestart

8.1.13 OPVOLGING: SITREP
Interventieleider

Te contacteren op/via
SITREP nr.

SITREP van
aan
Te bereiken op/via

Tijdstip SITREP
Plaats noodsituatie

Datum:
Uur:

Aard noodsituatie

Raming aantal
slachtoffers




Gevaarlijke producten
PEB (punt eerste
bestemming)




Reëel:

Potentieel:

Algemene aard verwonding:
Betrokken?
Welke?

---

Non
Oui

Toegangsweg(en)
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afkondiging INP

--Non
Oui

Ondernomen acties


CCZ




Concrete noden



Situatie onder
controle

---

Opmerkingen

34

Non
Oui





Reeds georganiseerd? --Plaats:

Non
Oui

8.1.14 OPVOLGING: slachtofferregistratie en opvang
Slachtofferregistratie
Contactpunt slachtoffer
registratie

(aankruisen)

Tijdstip

Detail omschrijving

Tijdstip

Detail omschrijving

Tijdstip

Detail omschrijving

Digitale registratietabel
opgestart
of

Papieren
registratieformulieren
opgestart

Gevalideerde
informatie aan de F.O.D
Volksgezondheid per
e-mail verstuurd

(CIP@health.belgium.be)

Opvang verwanten
(OV-HOSP)
Verantwoordelijke
aanstellen

Psychosociale opvang
Zorg voor de opstart van
de psych-sociale opvang
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8.1.15 OPVOLGING: Business Continuity
Maatregelen om de
communicatie te
verbeteren:

Maatregelen nemen
om snellere flow te
organiseren
Laboratorium
Apotheek
Medische Beeldvorming
Mortuarium

36

Tijdstip

Detail omschrijving

Tijdstip

Detail omschrijving

8.1.16 OPVOLGING: communicatieplan
Patiënten

Tijdstip

Detail omschrijving

Personeel

Familie/Bezoekers

Andere instellingen/
ziekenhuizen
Overheden
Pers

Sociale Media
Persbericht 1
Persbericht 2
Persbericht 3
Persbericht 4
Persbericht 5

lokaal voorzien voor
opvang van de Pers

lokaal voorzien voor
opvang van de familie

37

8.1.17 OPVOLGING: post-incident management
Beëindiging
Beëindig formeel het
ziekenhuisnoodplan
Breng alle afdelingen en
diensten op de hoogte van
de beëindiging
Meld de beëindiging van
het ziekenhuisnoodplan bij:




het HCS112

de federale
gezondheidsinspectie
de gemeentelijke
overheid

de provinciale
overheid
Eerste maatregelen
Organiseer een AAR (After
Action Review) of eerste
snelle debriefing in overleg
met de psychosociale
hulpverlening
Neem de eerste
maatregelen in functie van
het normale functioneren
Heb aandacht voor
verdere interne en externe
communicatie
Verzamel alle gegevens en
registreer alle bevindingen


Verdere verwittiging

Verwittig de juridische
dienst
Verwittig de verzekering

Verwittig de milieudienst
Follow-up

Zie na of alle afdelingen
terug functioneren

38

Tijdstip

Detail omschrijving

Draag zorg voor somatische
en psychosociale schade bij
patiënten en personeel
Organiseer een debriefing
voor alle betrokkenen
Verbeterproces

Stel een evaluatieverslag
Formuleer positieve en
verbeteracties
Start zo nodig een
verbeterproces op
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9 I

nformatie te vermelden op de keerzijde
van iedere actiekaart

Veiligheid
Telefoon
Intern noodnummer
Liften
Verklaringen aan de pers

Algemene richtlijnen
Breng u in veiligheid.
Beperk het gebruik van de telefoon.
XXXX
Gebruik de trappen. Laat de liften vrij voor het transport van de patiënten.
Leg geen verklaringen af aan de pers.

Waar info vinden ?

Verwijs de pers door naar xxx.
Via uw leidinggevende
Via het plan ZNP MED
Via intranet (cf. XXX)
Via e-mailberichten

Niet te doen

Op de informatiepanelen aan de verschillende ingangen van het ziekenhuis.
Zichzelf in gevaar brengen.
Het telefoonnetwerk gebruiken op een inadequate manier
Slachtoffers verplaatsen, ze evacueren, …
Taken van een functie uitvoeren die u niet toekomt.
Informatie geven aan de families of de pers.

METTAG-fiche
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Algemene informatie
CCZ


Fax
email: ZNP@

Reflexcapaciteit ziekenhuis A

.be
x T1

x T2

x T3

Einde van het noodplan
Uw naam

Tijdstip van begin van ZNP MED
Tijdstip van einde van ZNP MED
Opmerkingen

u
u

Geef deze actiekaart bij vertrek aan het onthaal af bij vertrek.
Versie

Datum

Informatie over deze actiekaart
Auteur
Naam van het
document

Bijlagen

Plaats van
bewaring
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Taken
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Fiche d’action supplémentaire (à compléter facultativement

Taken

Fiche d’action supplémentaire (à compléter facultativement

43

Taken

44

Fiche d’action supplémentaire (à compléter facultativement

Taken

Fiche d’action supplémentaire (à compléter facultativement

45

Taken

46

Fiche d’action supplémentaire (à compléter facultativement

Taken

Fiche d’action supplémentaire (à compléter facultativement

47

Taken

48

Fiche d’action supplémentaire (à compléter facultativement

Taken

Fiche d’action supplémentaire (à compléter facultativement

49

Taken

50

Fiche d’action supplémentaire (à compléter facultativement

Taken

Fiche d’action supplémentaire (à compléter facultativement

51

Taken

52

Fiche d’action supplémentaire (à compléter facultativement

Taken

Fiche d’action supplémentaire (à compléter facultativement

53

Taken

54

Fiche d’action supplémentaire (à compléter facultativement

Taken

Fiche d’action supplémentaire (à compléter facultativement

55

Taken

56

Fiche d’action supplémentaire (à compléter facultativement

Taken

Fiche d’action supplémentaire (à compléter facultativement

57

Taken

58

Fiche d’action supplémentaire (à compléter facultativement

