Ziekenhuisnoodplan

Deel IV
Crisisstructuur overheid,
goedkeuringsprocedure en
formulier tot wijziging
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2 V
3 C

ersiebeheer
Zie leidraad.

risisstructuur van de overheid (bij externe of grootschalige interne noodsituaties)

Noodplanning en crisisbeheer valt onder de bevoegdheid van de provinciegouverneurs en de burgemeesters op respectievelijk provinciaal en gemeentelijk niveau. Op federaal niveau behoren noodplanning
en crisisbeheer tot de bevoegdheden van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken.

Deze crisisstructuur van de overheid wordt geactiveerd in geval van een noodsituatie. De nodige actoren
worden geïnformeerd door de FGI of het HCS112, die bij de verdere afhandeling een primordiale rol
spelen.
Het beheer van een noodsituatie impliceert de verwezenlijking van een aantal opdrachten door verschillende actoren die worden gecoördineerd:



op operationeel vlak door de commandopost operaties (CP-Ops);
op beleidsmatig vlak door het coördinatiecomité van de overheid die de noodfase heeft afgekondigd;

Het ziekenhuis kan hierin betrokken zijn wanneer de normale werking van het ziekenhuis wordt verstoord,
wanneer er een dreiging is voor de patiënten en het personeel of wanneer er zich een grootschalige intern
noodsituatie in het ziekenhuis voordoet (zie ook 14.1.3 Coördinatie p. 64).

3.1 Fasering

Het afkondigen van een fase en de activering van het nood- en interventieplan zijn beslissingen die tot
gevolg hebben dat de beleidscoördinatie en dus de verantwoordelijkheid wordt opgenomen door een overheid, hetzij de gemeentelijke, de provinciale dan wel de federale.
Bij een noodsituatie kan een fase worden afgekondigd.




De gemeentelijke fase wordt afgekondigd door de burgemeester voor noodsituaties die op gemeentelijk niveau
kunnen beheerd worden.
De provinciale fase wordt afgekondigd door de gouverneur voor noodsituaties die grootschalig en/of gemeentegrensoverschrijdend zijn en extra middelen vergen.
De federale fase wordt afgekondigd door de minister van binnenlandse zaken voor noodsituaties die nationaal
gecoördineerd moeten worden (i.e. terrorisme).

3.2 Disciplines en bevelvoering

De hulpdiensten worden gegroepeerd in 5 disciplines.

Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar de informatieve nota ‘Noodplanning en crisisbeheer in België’ van de FOD Binnenlandse zaken1.
1
Zie: https://5052.fedimbo.belgium.be/sites/5052.fedimbo.belgium.be/files/noodplanning_en_crisisbeheer_nl.pdf of https://5052.fedimbo.belgium.be/fr/publication/planification-d-urgence-et-gestionde-crise-en-belgique
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Discipline 1 (D1): brandweer

3.2.1


3.2.2



3.2.3


3.2.4


3.2.5


De leiding van de hulpverleningsoperaties komt toe aan de directeur van de brandweer, hierna Dir-BW genoemd. De Dir-BW is de officier van de brandweer met de hoogste graad die op de interventieplaats aanwezig
is. Bij gelijkheid van graad is het degene met de hoogste graadanciënniteit.

Discipline 2 (D2): medische diensten

In een noodsituatie worden de medische middelen onder het bestuurlijk gezag van de federale gezondheidsinspecteur geplaatst en valt de operationele leiding onder de Dir-Med.
Voor de coördinatie van de psychosociale hulpverlening wordt de federale gezondheidsinspecteur bijgestaan
door de psychosociaal manager.

Discipline 3 (D3): politie

De operationele leiding van de opdrachten van bestuurlijke politie komt toe aan de directeur van de politie,
hierna Dir-Pol genoemd. Hij is de vertegenwoordiger van het politioneel niveau dat door de disciplineverantwoordelijke is aangewezen (de Dirco of de korpschef, overeenkomstig het politioneel interventieplan). De
Dir-Pol en de verantwoordelijke voor het gerechtelijk onderzoek treden nauw gecoördineerd op voor de uitvoering van de gerechtelijke opdrachten.

Discipline 4 (D4): logistiek (Civiele Bescherming, Defensie, …)

De logistieke discipline staat onder de leiding van de directeur logistiek, of Dir-Log. Het is in principe degene
ter plaatse met de hoogste graad van de operationele eenheid van de Civiele Bescherming, maar naargelang
de aard van de operationele interventie, kan de Directeur van de commandopost operaties een andere Dir-Log
aanduiden.

Discipline 5 (D5): informatie

De organisatie van de informatie komt toe aan de directeur informatie (Dir-Info), die wordt aangeduid door
de bevoegde overheid.

3.3 Coördinatie

Bij elke noodsituatie gebeurt de coördinatie tussen de verschillende disciplines op 2 niveaus.



Op operationeel niveau gebeurt het gecoördineerd bestrijden van de noodsituatie in de Commandopost-Operaties (CP-Ops). De CP-Ops wordt opgesteld op een veilige plaats, zo dicht mogelijk bij de noodsituatie.
Bij bepaalde noodsituaties wordt ook het beleidsniveau opgestart: hierbij wordt een overkoepelend beleid
door het coördinatiecomité (CC-GEM c.q. CC-PROV) gevoerd onder leiding van de burgemeester bij een gemeentelijke fase en/of gouverneur bij een provinciale fase. Het CC zetelt in het gemeentelijk (CC-GEM) en/of
provinciaal (CC-PROV) crisiscentrum. De locaties van deze crisiscentra staan vermeld in het ANIP van respectievelijk de gemeente en van de provincie en moeten door het beleid van het ziekenhuis gekend zijn.

In het geval het ziekenhuis rechtstreeks betrokken is, zal het ziekenhuis een afgevaardigde sturen naar
de commandopost operaties (CP-Ops) en (op vraag van het coördinatiecomité) naar de beleidscel van de
gemeente of de provincie (het CC-GEM of het CC-PROV) naargelang de fase.

3.3.1

3.3.1.1








Commandopost-Operaties (CP-Ops)
Samenstelling

Dir CP-OPS
Dir-BW
Dir-Med
Dir-Pol
Dir-Log
Dir-Info
Vertegenwoordiger van het bedrijf (in dit geval het ziekenhuis)
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3.3.1.2

Dir-CP-Ops

De officier van de brandweer met de hoogste graad ter plaatse neemt normaliter de functie Dir-CP-Ops
waar. Overeenkomstig de bepalingen van het nood- en interventieplan kan de bevoegde bestuurlijke
overheid evenwel een leider van een andere discipline aanduiden indien die beter past bij de aard van de
noodsituatie. Zo kan met volgende noodsituaties rekening worden gehouden voor de aanduiding van de
discipline die de functie van Dir-CP-Ops verzorgt:


Discipline 1

o
o



Discipline 2:

o



Discipline 3

o

3.3.1.3





Brandinterventies (bestrijding van de brand en van de gevolgen van ontploffingen)
Gevaarlijke omstandigheden, geknelde personen en dieren:

technische hulpwerkzaamheden (opsporen en ontzetten van personen en dieren in
gevaarlijke situaties, redding (onder andere bevrijding);

fysische of technologische dreigingen

natuurrampen (overstromingen, stormen,…)

koolwaterstof-, chemische en nucleaire verontreinigingen;

chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN) interventies;

Elke noodsituatie of dreiging van noodsituatie waarvoor beschermingsmaatregelen nodig
zijn of kunnen nodig zijn voor de openbare gezondheid en hygiëne, onder meer:

aanslag of dreiging van aanslag op de veiligheid van de voedselketen;

epidemie of dreiging van epidemie;

besmettelijke dierenziekte of dreiging van besmettelijke dierenziekte;

collectieve ten laste neming van mensen die medische, epidemiologische of psychosociale opvolging nodig hebben;
Elke aanslag of dreiging van aanslag op de openbare veiligheid, onder meer:

grote samenscholing van personen die ontaardt (in rellen);

gijzeling;

bomalarm;

incident in een gevangenis;

terroristische daad of dreiging;

staking die lamlegt of bedreigend is (wegblokkades door vrachtwagenchauffeurs,
…);

Locatie

De CP-OPS wordt opgericht op de plaats van of in de onmiddellijke (veilige) omgeving van de interventies en
dermate dat de CP-OPS voor de hulpdiensten goed herkenbaar en bereikbaar is. Binnen de interventiezone
situeert de CP-OPS zich idealiter net buiten de uitsluiting perimeter (rode zone) in de oranje zone die begrensd
wordt door de isolatieperimeter.
Op voorhand dienen hiervoor de nodige plaatsen te worden bepaald in overleg met de verschillende disciplines onder andere rekening houdend met de diverse windrichtingen. De uiteindelijke locatie is afhankelijk
van het incident.
Het is daarenboven niet het ziekenhuis maar (over het algemeen) D1 die de definitieve locatie van de CP-Ops
bepaalt, omdat deze discipline, enkele uitzonderingen niet te na gelaten, de Dir CP-Ops levert.

3.3.2

Gemeentelijk (CC-GEM) en/of provinciaal (CC-PROV) crisiscentrum

Voor de samenstelling en de locatie wordt verwezen naar de respectievelijke ANIP’s.

De ambtenaar belast met de noodplanning ziet toe op de goede werking van de uitrusting. Daartoe moet
deze vooraf worden voorbereid en regelmatig getest.

De praktische modaliteiten voor de uitrusting naar het coördinatiecomité worden bepaald in de veiligheidscel en staan vermeld in het algemeen nood- en interventieplan.
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3.3.3

Hulpcentrum 100/112

De opdrachten van het hulpcentrum 112 inzake noodplanning zijn:







dringende telefoonoproepen ontvangen;
de eerste elementen van informatie inzamelen, die vereist zijn om ad hoc de inwerkingstelling van de interventiediensten op te starten;
interventieaanvragen overmaken aan de hulpdiensten en via het CIC aan de politiediensten;
de eerste balans van de hulpdiensten ontvangen en via het CIC de balans van de politiediensten;
informatie overmaken aan de betrokken overheden;
de betrokken ziekenhuisdiensten alarmeren.

De hulpcentra 112 oefenen deze opdrachten uit in overeenstemming met de noodplannen die hen zijn
overgemaakt.
Gelet op het belang van deze opdrachten moeten via de PCDGH de verantwoordelijken van de 112-centra
en hun medische directie betrokken worden bij de uitwerking van de noodplanning.

3.3.4





Coördinatie en crisiscentrum van de regering

Het CGCCR heeft een beleidsondersteunende taak en staat in voor de algemene permanentie van de regering.
Zij volgen de gebeurtenissen dag en nacht en dit zowel nationaal als internationaal. Zij staan in voor de verdere
alarmering.
Het heeft ook een informatieve rol tussen de overheden en met de diensten in het kader van de bestaande of in
voorbereiding zijnde nationale noodplannen, departementale hulpplannen en operationele plannen.
In federale crisissituaties kan de federale fase worden afgekondigd en wordt deze door de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken gecoördineerd.
Het CGCCR moet door het hulpcentrum 112 verwittigd worden van noodsituaties, rampen en ernstige schadegevallen.

3.4 Opdeling interventiezone

De interventiezone is de zone die, volgens de richtlijnen van de Dir-CP-Ops (directeur operaties) effectief
wordt afgebakend in functie van een concrete noodsituatie en waarin de nodige maatregelen genomen en
uitgevoerd worden om de noodsituatie te beheren.
In functie van de noodsituatie kan de Dir-CP-Ops de interventiezone opdelen in een rode, oranje en gele
zone. (zie voor meer informatie bij 2.4 Opdeling interventiezone p. 8).
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4 C
OK

Opm.

hecklist / kwaliteitsindicatoren

Formele vormvereisten
De terminologie is in overeenstemming met de noodplanningsprincipes

Gemeentelijke veiligheidscel: de coördinaten van de ambtenaar noodplanning zijn
vermeld.

Provinciale veiligheidscel: de coördinaten van de provinciale permanentie van de
gouverneur zijn vermeld.
Advies gouverneur: er is een positief advies.
Advies FGI: er is een positief advies.

Advies gemeentelijke veiligheidscel: er is een positief advies.

Attest burgemeester: er werd door de burgemeester een attest afgeleverd.

Goedkeuring gemeenschap en gewesten: er werd een goedkeuring afgeleverd.
Goedkeuring FOD VVVL: er werd een goedkeuring afgeleverd.

Verspreidingslijst: een lijst van bestemmelingen is toegevoegd (ev. als bijlage) aan het
noodplan

Formulier voor registratie van slachtoffers: een formulier voor registratie van slachtoffers
is voorzien.
Lijst met afkortingen: een lijst met de in het plan gebruikte afkortingen is beschikbaar.
OK

Opm.

Actualisatie: een procedure is uitgewerkt voor jaarlijkse actualisatie van het noodplan en
aftoetsing aan het ANIP van de gemeente en provincie.
Beschrijving ziekenhuis

Algemene informatie met betrekking tot het ziekenhuis is opgenomen in het plan
(contactgegevens ziekenhuis, directie, aanwezige functies, …).
Reflexcapaciteit: de reflexcapaciteit is vermeld.

Personen op de site: er is een inschatting van het aantal aanwezig personen op de campus
zowel qua patiënten, bezoekers als personeel.

Medische specialiteiten en uitrusting: er is een summiere beschrijving opgenomen in het
plan.
Een schematische voorstelling van de actieniveaus en actiefasen is opgenomen in het
noodplan.
Gevaarlijke stoffen: de opslag van gevaarlijke stoffen werd beschreven.
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OK

Opm.

Risico-identificatie
Risico-identificatie: een risicoanalyse werd uitgevoerd conform de risicocyclus. Risico’s
buiten de ziekenhuiscampus met mogelijke weerslag naar het ziekenhuis zijn hierbij ook
opgenomen in het noodplan.
Opslag van gevaarlijke stoffen: de aanwezige gevaarlijke stoffen zijn vermeld en zijn
aangeduid op plan.
Noodplancoördinator: een interne noodplancoördinator werd aangeduid.

Permanent Comité: er is een Permanent Comité belast met het opstellen, het actualiseren
en het valideren van het noodplan van het ziekenhuis. De samenstelling en organisatie, de
vergaderfrequentie, de wijze van verslaggeving zijn vermeld.
OK

Opm.

Permanent comité: de samenstelling is vermeld.

Permanent comité: er is een huishoudelijk reglement.
Preparatie / logistieke maatregelen

Noodstroomvoorziening: de behoefte aan stroom en de capaciteit van de
noodstroomgenerator staan vermeld. De frequentie van testen staat vermeld.
Interventiemiddelen: de nodige interventiemiddelen zijn voorzien in functie van de
risicoanalyse.

Identificatiebadge: het ziekenhuispersoneel beschikt over een ziekenhuisbadge om zich
t.a.v. de politionele diensten te identificeren en als ‘doorgangskaart’).
Patiëntendossiers: vooraf klaargemaakte patiëntendossiers à rato van 10 % van het
aantal erkende bedden worden voorzien.

Lijst met contactnummers: driemaandelijks wordt een lijst met contactnummers van
personeelsleden geactualiseerd.
Telefoontoestel een voorbehouden draagbaar telefoontoestel voor de hulpdiensten;
Generale sleutel/badge/… voor de hulpdiensten: een generale sleutel is voorzien.

Grondplannen: (bij voorkeur geplastificeerde) grondplannen in drievoud zijn voorzien.
OK

Opm.

Externe diensten: de contactgegevens van de externe diensten betrokken bij de
noodplanning zijn vermeld.
Actiekaarten en schema

Interventieschema: een algemeen overzicht van de actieniveaus is opgenomen in het
noodplan.

Procedure bij brand: een procedure ten behoeve van de ontdekker van een brand is
opgenomen in het plan.
Voor de minimaal vooropgestelde functies zijn actiekaarten opgesteld.

Voor de patiënt gerelateerde afdelingen en diensten is een actiekaart voor ‘evacuatie’,
‘isolatie’, ‘receptie’ en ‘relocatie’ voorzien.
OK

Opm.

Slachtoffer informatie: de activatie van het registratieproces en de informatiestroom zijn
duidelijk omschreven in een actiekaart.
Kaartmateriaal

Een liggingsplan, een inplantingsplan, een circulatieplan, een evacuatieplan en
detailplannen zijn voorzien.
De noodplanningszones zijn aangeduid.
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OK

Opm.

Repressie
Eerste interventieploeg: er zijn richtlijnen voor de ontdekker van een brand geafficheerd
en deze zijn in bijlage opgenomen.

Tweede interventieploeg: de samenstelling (i.e. geactualiseerde telefoonlijst) is
beschreven.

Tweede interventieploeg: permanent is één lid aanwezig die een erkende opleiding
omtrent brandbestrijding heeft gevolgd.
Interventieleider: een interventieleider voor de TIP is voorzien.
Interventieleider: procedures zijn voorzien.

CCZ: de samenstelling (i.e. geactualiseerde contactgegevens), organisatie en uitrusting
(i.e. centraal telefoonnummer, actiekaarten voor de coördinatiecel van het ziekenhuis is
vermeld.
CCZ: de locatie op het ziekenhuis grondplan is aangeduid.

POC-HOSP: de contactgegevens voor uitwisselen van slachtofferinformatie met FOD
volksgezondheid zijn vermeld.
OV-HOSP: er is een opvangplaats voor verwanten; de nodige bestaffing is voorzien.
Pers: er is een perslokaal voorzien.

CP-Ops: de mogelijke plaatsen op het ziekenhuis omgevingsplan zijn aangeduid.
CP-Ops: de vertegenwoordiger van het ziekenhuis in de CP-Ops is bepaald.

CC-GEM: de vertegenwoordiger van het ziekenhuis in de het CC-GEM is bepaald.
PEB: enkele punten van eerste bestemming werden bepaald.
Aanmeldpunt: mogelijke aanmeldpunten zijn bepaald.
OK

OK

Opm.

Kaartmateriaal en luchtfoto’s: een liggingsplan, inplantingsplan, verkeerscirculatieplan,
grondplan, detailplannen, foto’s zijn voorzien.

Opm.

Communicatiebeleid: de organisatie van de informatie naar de bevolking, de getroffenen en
de media (installatie perscentrum) met opgave van de inzetbare communicatiemiddelen
en –diensten (procedures te verwerken in een communicatieschema) in afstemming met
de gemeente/provincie staat vermeld in de checklijst van het CCZ.

Communicatie

Postincident

Een checklijst met aandachtspunten voor het post-incident-management is voorzien.
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OK

Opm.

Specifieke noodplannen
CBRN
Besmetting: maatregelen ter bescherming van de slachtoffers, het personeel, de lokalen
en het materieel in geval van besmetting, evenals de te volgen decontaminatieprocedures
en -technieken zijn beschreven
Actiekaarten: aspecten voor conventionele of CBRN-terreuracties zijn opgenomen in de
actiekaarten.

OK

Opm.

Apotheek: de ziekenhuisapotheek heeft een adequate stock aan van antidota (i.e.
atropinesulfaat IV) en van antibiotica (i.e. ciprofloxacine, ofloxacine, levofloxacine PO
en IV, doxycycline PO, gentamicine IV, rifampicine PO en IV, clindamycine PO en IV)
beschikbaar.
Oefenbeleid

Oefenbeleid: de oefenstaf is bepaald.

Oefenbeleid: een beleidsplan met een scoop van 5 jaar is opgesteld.
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5 F

ormulier ‘Voorstel tot wijziging van het
ziekenhuisnoodplan’

Naam ziekenhuis

Verantwoordelijke
Adres

Postnummer
Gemeente
Telefoon
E-mail

 Leidraad
 Plan

 Bijlage1

Voorstel tot wijziging

Pagina

Tekst

Huidige tekst

Voorstel tot wijziging

Bijgaand formulier dient per mailbericht gestuurd te worden aan HospitalEmergencyPlan@health.belgium.be.
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6 L

eden Stuurgroep en Werkgroepen
Ziekenhuisnoodplan

Werkgroep
1) Wetgeving

Naam
Frank Lippens
Philippe Meert
Elke Haest
Hans Ooms
Christel Hendrickx
Elke Allaert
Ann Martens

Philippe Valepyn
Sarah Paquet
Karin Cormann

Ann Van Casteren

Tamara Decaluwé
Karen Dauwe

Stéphanie Sirjacobs

2) Sjabloon
Ziekenhuisnoodplan

3) Oefenen

Christine Bierme
Laurent Adant
Dr. Bierme
Lieven Rijckaert
Véronique Gérard
Pascal Vranckx
Diego Gouwy
Geert Beddeleem
Christel Hendrickx
Elke Allaert
Wim Hermans
Philippe Lourtie
Marc Sabbe
Lucien Bodson
Pierre Neirinckx
Lucien Bodson
Ives Hubloue
Door Lauwaert
Sébastien Sohet
Christel Hendrickx
Dominique Dicker

Instelling
St. Vincentius, Deinze
UZ St. Luc, Brussel
AZ Heilige familie, Reet
Heilig Hart, Lier
AZ Jan Portaels, Vilvoorde
Dienst noodplanning Oost-Vlaanderen, FOD
Binnenlandse Zaken
Arrondissementscommissaris West-Vlaanderen,
FOD Binnenlandse Zaken
Vlaamse Gemeenschap
Duitstalige Gemeenschap
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van
Brussel-Hoofdstad
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van
Brussel-Hoofdstad
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Brussel-Hoofdstad
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Brussel - Hoofdstad
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Brussel – Hoofdstad
Waals Gewest
Waals Gewest
Waals Gewest
Sint-Andriesziekenhuis, Tielt
CHU UCL Namur, site Mont-Godinne
Jessa ziekenhuis, Hasselt
Jan Yperman Ziekenhuis Ieper
AZ Delta Roeselare
AZ Jan Portaels, Vilvoorde
Dienst noodplanning Oost-Vlaanderen, FOD
Binnenlandse Zaken
FOD Volksgezondheid
CHU UCL Namur, site Ste Elisabeth
UZ Gasthuisberg Leuven
CHU de Liège
MHKA, Neder-over-Heembeek
CHU de Liège
UZ Brussel
UZ Brussel
CHR de Huy
AZ Jan Portaels, Vilvoorde
FOD Volksgezondheid
11

4) Uitwisseling informatie en ervaringen:
website en bijeenkomst
Deelnemers alle werkgroepen
STUURGROEP
(= voorzitters werkgroepen PLUS…)
(Footnotes)
1
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Schrappen wat niet past.

Martine Van Driessche
Mathieu Hinoul
Marc Vranckx

Winne Haenen
Hannelore Andries
Gino Claes
Jean-Bernard Gillet
Isabelle Van der Brempt
Saskia Van den Bogaert
Hannelore Andries

Tinc Communicatie
AZ Zeno Knokke
CHU de Charleroi

FOD Volksgezondheid
FOD Volksgezondheid
FOD Volksgezondheid
Vivalia
FOD Volksgezondheid
FOD Volksgezondheid
FOD Volksgezondheid

