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ENKELE FEITEN : EVACUATIE ZIEKENHUIS ! 

 



4 © 2015 Universitair Ziekenhuis Gent 

Ontruiming VUMC Amsterdam  ( sept 2015) 
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Honderdtal mensen geëvacueerd uit 

brandend ziekenhuis in Bergen: 

rampenplan afgekondigd 
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Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de 

brandpreventie  

op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014)  

Afdeling 4. – Het intern noodplan 

Art. 24.- Overeenkomstig artikel 22 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende  

het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk stelt de 

werkgever schriftelijk gepaste procedures vast voor:  

1° de uitvoering van de taken toevertrouwd aan de brandbestrijdingsdienst bedoeld in artikel 

     8, tweede lid;   

2° de evacuatie van personen; 

3° de evacuatieoefeningen; 

4° het gebruik van de beschermingsmiddelen tegen brand; 

5° de informatie en de opleiding van de werknemers. 

Voor het opstellen van deze procedures vraagt de werkgever het advies van de bevoegde pre- 

ventieadviseur en van het Comité. 

Deze procedures worden ‘voor gezien’ getekend door de preventieadviseur belast met de lei- 

ding van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, of in voorkomend 

geval, 

van de afdeling van de interne dienst. 
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KB 23 okt 1964 : “ alarmeren der ziekenhuisdiensten “ 

 

KB 17 okt 1991 : wijziging “ alarmeren der ziekenhuisdiensten “ 

 

MO 4 nov 1993  

 

KB 16 feb 2006 : KB  betreffende  de nood en interventieplannen  

 

NPU 1 -  4 

 

 

Wetgeving  zorginstellingen 
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Het K.B. van 12 augustus 1993 betreffende  

“Het manueel hanteren van lasten” 

Art. 2. 

 

 Onder manueel hanteren van lasten wordt verstaan : elke handeling waarbij 

een last door één of meer werknemers wordt vervoerd of ondersteund zoals 

b.v. optillen, neerzetten .... en die vanwege de kenmerken ervan of 

ergonomisch  ongunstige omstandigheden voor de werknemers gevaren 

inhoudt, met name voor rugletsels. 
 

Art. 10. 

 

…dat elke werknemer die in de zin van art. 2 een manuele handeling 

uitvoert, met het risico op rugletsels, een adequate opleiding in het correct 

hanteren van lasten dient te krijgen. 
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preventie bestrijding 

IDPBW ziekenhuisnoodplan 

preventieadviseurs 
verpleegkundig coördinatoren  

rampenplan 
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Stuurgroep 
Preventie en 

Bestrijding van 
Rampen   

Werkgroep 
Opleiding 

Werkgroep 
Technische 
Preventie  

Werkgroep 
Interventie 
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Missie Manutentie 

  

Het Manutentieteam wil de interactie tussen de mens en zijn 

werkomgeving optimaliseren, met aandacht voor veiligheid 

en comfort van zowel de werknemer als de patiënt. 

 

Multidisciplinaire onderzoeksprojecten en permanente 

vorming zijn de basiselementen voor het continue verbeteren 

van het welzijn van alle medewerkers 
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 3 pijlers van implementatie Manutentie 

Vorming - training 

 

Hulpmiddelen   

 

Opvolging 
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 2002  Spoedtechnieken (handboek) 

 2003 Opleidingen evacuatietechnieken zonder specifieke  

  hulpmiddelen  

 2004  Evacuatie oefening Sint-Jan Brugge  

  (gebruik van rescuesheets) 

 2005  Aankoop rescue-sheets 

 2007 Europese opleiding in gebruik van evac-chair 

 2008  Studie evacuatie van hoogbouw 

 2009  Studiedag: ‘Evacuatie van zorginstellingen’ 

 2011  Handboek: ‘Prevention of back complaints for emergency 

  teams’ 

 2013  Start aankoop evacuatiestoelen 

 2014 Inventarisatie mobiliteit medewerkers en patiënten 

 2014 Studie trekmetingen diverse evacuatie matrassen en sheets 
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Spoedtechnieken 

(2002) 
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Evacuatietechnieken 

zonder specifieke 

hulpmiddelen 

(2003) 
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Evacuatie oefening  

Sint-Jan Brugge 

(2004) 

 

Aankoop rescue-sheets 

(2005) 
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Opleiding Key Trainer Masterclass 

(2007) 
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Studie evacuatie van hoogbouw (2008) 

 Doelstelling 

 

Metingen betreffende 

evacueren van personen met 

bewegingsbeperkingen in 

hoogbouw, dit met 

verschillende hulpmiddelen. 

 

Samenwerking  

 

 University of Greenwich 

 Manutentieteam UZ Gent 

 BETAA 
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Evacuatie van verzorgingsinstellingen (2009) 
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Handboek (2011) 
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Kritieke 

Diensten

Hulpmiddelen bij EVAC



27 © 2015 Universitair Ziekenhuis Gent 

EVAC-CHAIR Type 2 Aantal hulpverleners: 2 

 

Omschrijving Doelgroep 

Deze plooistoel van 7.5kg kan 
handig in gebruik voor 
horizontale en verticale 
evacuaties. 
De stoel voorzien van 
inklapwielen. 
Hoofd kan worden gefixeerd. 
Extra comfortzit kan worden 
aangebracht. 
 
 
 

 
B 
 

 
C 
 

 
D 
 

 
 
 

Geschikt voor 
mobiliteitsklassen B en C 
(eventueel D) 

Sterkten Zwakten Aandachtspunten 

- Door 1 hulpverlener te 
bedienen 

- Weinig fysieke belasting 
- Werkt snel 
- Met beugels ook als 

draagstoel te gebruiken 
 
 

- Niet alle types kunnen in 
deze stoel 

- Niet op wenteltrappen te 
gebruiken (wel als 
draagstoel) 

- Binnenkant van trap 
gebruiken 

- Vergt een degelijke  
opleiding 

Tijdsinschatting Opleiding Max. toelaatbaar gewicht 

 -basisopleiding  evac-chair 
- Jaarlijkse herhaling 

180 kg 

Richtprijs: 850€ Evacueren op trap: passage 
mogelijk, weinig hinder 

Bijkomend  hulpmiddel, te 
voorzien in (nabijheid van) 
traphal, opgehangen aan muur 

 27-6-2013IDPBW
Kritieke 

Diensten

Hulpmiddelen bij EVAC
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Kritieke 

Diensten

Hulpmiddelen bij EVAC

Rescue-sheet 

Schepbrancard 
S-Cape-Plus 

Escape 

Mattrass Solo 

Evac-Chair 

Draagstoel 

Spine-board 
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Medewerkers 

met een 

beperking: 

 

Visus: 6 MW 

 

Gehoor: 3 MW 

 

Mobiliteit: 8 MW 
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Planning PEP: 

Voorbereiding 

Bespreking met medewerker (PEP checklist) 

Traject overlopen met medewerker 

Test-evacuatie 

Plaatsbepaling evacuatiehulpmiddel 

Plaatsen evacuatiehulpmiddel 

Uitschrijven PEP-fiche 

Opleiding 

Afspraak met LG 

Toewijzen buddies 

Opleiding evacuatietechnieken voor buddies 

Opvolging 

Controle PEP-fiche 

Jaarlijkse herhaling evacuatietraining 
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Interne vormingsinitiatieven 

Video brandveiligheid met aanvullende test 

Opleiding integrale veiligheid voor nieuwe medewerkers 

Brandblusoefeningen 

Opleidingen Eigen Interventie Team 

Evacuatie- en zandbakoefeningen 

Specifieke opleidingen rond bepaalde evacuatiehulpmiddelen 

Evacuatie-buddies ikv PEP’s 

Gebruik van evacuatiehulpmiddelen geïntegreerd  in  

Inscholing nieuwe medewerkers 

Basisopleidingen verplaatsen van personen 

Basisopleidingen verplaatsingstechnieken OK en  spoedopname 
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Externe vormingsinitiatieven 

Train de trainer evacuatiestoelen (BETAA) 

 

Brandweer zone stad 

Opleiding rond alle evacuatiehulpmiddelen binnen UZ Gent 
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Hoe? 

Opleidingen op maat  

Tijdsinvestering ifv type evacuatiehulpmiddel 

Opleidingen dienstgericht ifv patiëntenpopulatie 

(vb. psychiatrie, revalidatie oefenzaal) 

Kleine groepen 

Ervaren docenten 

Opleidingsaanbod / academiejaar (DVIS) evenals ad hoc 

Theoretisch kader 

Praktijk met focus op het oefenen onder begeleiding 

Rolwisseling uitvoerder / evacué 

Testen op eigen werkvloer 
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Hoe? 

Herhalen! Herhalen! Herhalen! 

 

Jaarlijkse AGO 

 

Voortdurende bijscholing 

Consulenten Manutentie 

Referenten en betrokken participanten 
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Video – Elearning - … 

PEP-fiche 

Documentenbeheer – intranet 

SVP 

Instructiekaarten (VIK, WIK, …) 

Veiligheidshandboek 

Handleidingen 
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Technische Preventie (IDPBW) : 

• Brandlast inventarisatie 

• Technische controle 

• Brandweer rondgangen 

• Nieuwbouwprojecten 

• Onderhoudsplannen 

• Oefening met RED-team Brandweer Gent:  

• besloten ruimten 

• andere 
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Doelstellingen evacuatieoefening (UZ Gent) 

Geïntegreerd practicum aanbieden als vervolg op het ex cathedra onderwijs 

Toetsen kennis ziekenhuisnoodplan 

Visualiseren en bijsturen van potentiële veiligheidsproblemen door integratie 

van de veiligheidsbezoeken IDPBW (interne dienst voor preventie en 

bescherming op het werk) 

Aftoetsen van het opleidingstraject veiligheid 

Verhogen zelfzekerheid personeel  

“veiligheids”-bewust maken van het personeel 

Bevorderen van de groepsgeest 

 

  DOELSTELLINGEN BEPALEN TYPE OEFENING (niet omgekeerd) 
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Evacuatieoefening = geïntegreerde opleiding 

noodplan 

Het noodplan en alle appendices vormen de theoretische basis 

Verplichte opleidingen: 

Practicum brandbluslessen 

Ex cathedra opleiding veiligheid 

Dienstgebonden opleiding veiligheid en/of noodplan (e.g. technische 

wachten, spoedgevallendienst, sleutelfuncties noodplan, …) 

Geïntegreerd practicum onder vorm van een evacuatieoefening 
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Evacuatieoefening als opleiding 

Door de oefening zo reëel mogelijk te simuleren proberen 

we de deelnemers eens te laten aanvoelen hoe een incident 

zou kunnen verlopen 

Tussentijdse briefing als eerste ruwe feedback 

Algemene debriefing waar de volledige wordt doorlopen 

met de aanwezige deelnemers: 

Stap voor stap doorlopen van de eigenlijke oefening 

Deelnemers laten ventileren 

Ruime kans tot vraagstelling 

Tips & Tricks 

Catering! 
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1/Type evacuatieoefening( real time) 

Er bestaat geen ideale oefening 

Mix van beide types maken mogelijk om iedereen én het volledige noodplan 

te oefenen 

 

 

KLEIN GROOT 

afdelingsgebonden oefening rampoefening 

• vooral training van de basisprincipes 

• irreële oefening door monodisciplinair,  

  beperkt intramuraal multidisciplinair en 

  beperkte inzet van middelen en personeel 

• eenvoudige organisatie 

• hogere oefenfrequentie mogelijk 

• flexibel oefenen mogelijk 

• volledige uitrol van het noodplan 

• training van de sleutelfiguren 

• multidisciplinair, intra- en extramuraal en 

  grote inzet van middelen en personeel 

• complexe organisatie 

• vaste oefenstructuur 

• details verdrinken in het totaal 
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Afdelingsgebonden evacuatieoefening 

Oefenen op de werkende verpleegafdeling: 

Verhogen realiteit en herkenbaarheid van de oefening 

Aandachtspunten: 

Invloed op de reguliere werking beperken 

Directe en indirecte patiëntenzorg mag niet in het gedrang komen 

Informeren van patiënten, familie en bezoek 

Hoe? 

Uniform basisscenario met afdelingsspecifieke patiëntenscenario’s 

Oefening beperkt in tijd (maximum 30min) 

Dubbele bestaffing (werkende equipe en oefenequipe) 

Simulanten als patiënt (dienstgebonden personeel) 

Vrijhouden van 3 oefenkamers  

Informeren via affiches en individueel gesprek met patiënt en/of familie 
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 X + 2mnd 
Rapport 

Opvolging boordtabel door IDPBW 

  Evacuatieoefening nachtscenario 

  Tussentijdse debriefing 

  Evacuatieoefening dagscenario 

 X 
Voorbereiden afdeling (plaatsen rekwisieten) 

Telefonische meldingsplicht (cf. supra) 

 X – 7 d 
Bespreken scenario’s met hoofdverpleegkundige 

Finale check-up (personeel, beschikbaarheid kamers, …) 

 X – 1 mnd 

Tijdsas “evacuatieoefeningen” 

 X – 2 mnd 

Duiding oefening aan hoofdverpleegkundige en VCP 

Bepalen oefendatum 

Meldingsplicht (cf. supra) 

Bepalen oefenmaand met de hoofdverpleegkundige 

Bepalen datum X-1 mnd 

  Operationaliseren afdeling voor debriefing (i.e. lesmoment) 
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Incidentsimulatie  

We willen ECHT OEFENEN: 

Geen alarmering zonder ECHT het intern noodnummer te bellen 

Geen bluspoging zonder ECHT te blussen 

Geen evacuatie zonder ECHT te evacueren 

Geen … zonder ECHT te … 
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Deelnemers (1) 

Afdelingsgebonden medewerkers als deelnemers 
Altijd! 

Vormen een werkende equipe (verzekeren patiëntenzorg) 

Vormen een oefenequipe 

Simuleren patiënten 

Hoofdverpleegkundige, tilverantwoordelijke en veiligheidscontactpersoon (VCP) 

observeren 
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Deelnemers (2) 

EIP als deelnemer: 
Willekeurige inzet 

Inzet van de werkende equipe 

Dienstverantwoordelijken observeren 
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Partners: 

Brandweer 

Extramurale ziekenwagens 
en MUG’s 

Politie 

DGH D2… 

…. 

 

 

Intern ziekenhuisnoodplan – ANIP, BNIP, … 



51 © 2015 Universitair Ziekenhuis Gent 



52 © 2015 Universitair Ziekenhuis Gent 
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Specifieke 

oefeningen 

(operatie 

kwartier) 
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Specifieke oefeningen 

(Intensieve Zorgen Pediatrie) 
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Deelnemers (3) 

Operationeel team als deelnemer: 
Verpleegkundig coördinator rampenplan 

Coördinator manutentieteam eventueel bijgestaan door de afdelingsspecifieke 

tilverantwoordelijke 

Preventieadviseur IDPBW 

Lesgever brandblusoefeningen 

Verpleegkundige kritieke diensten 

 Het operationeel team staat in voor de begeleiding van de 

verpleegafdeling tijdens de evacuatieoefening 
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2/ Zandbakoefening 

Er bestaat geen ideale oefening 

Mix van beide types maken mogelijk  

     om iedereen én het volledige noodplan te oefenen 

 

 

KLEIN 

afdelingsgebonden oefening en sleutelfiguren 

• vooral training van de basisprincipes 

• lagere kosten 

• eenvoudige organisatie 

• hogere oefenfrequentie mogelijk 

• flexibel oefenen mogelijk 
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CCHOSP 
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