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Leidraad opvang chemische slachtoffers – De Acute Opvang 

Voorwoord - verantwoording 

Deze leidraad is bedoeld om een handreiking te geven voor het opstellen van een eigen ziekenhuis 

protocol voor de opvang van chemisch blootgestelde en besmette slachtoffers. Stroomschema’s en 

andere teksten in dit document zijn vrij te gebruiken, en met aanpassingen aan de specifieke situatie 

in het eigen ziekenhuis te gebruiken binnen de in de ROAZ gemaakte afspraken. 

Deze leidraad is mede tot stand gekomen door financiële steun van VWS, in aansluiting op ZiROP 

programma van VWS (referentiekader ZiROP). Zorgprofessionals uit de ROAZ regio Brabant en ROAZ 

regio West hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze leidraad.  

Daarnaast is het document gelinkt met het e-learning programma CBRN, ontwikkeld is door CrisisTox 

Consult en het Netwerkcentrum samen met het OOC van het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg voor 

Netwerk Acute Zorg Brabant. 

Opbouw van deze ‘Leidraad opvang chemische slachtoffers’ 

De leidraad opvang chemische slachtoffers is opgebouwd uit 3 boekjes voor verschillende 

doelgroepen: 

Boekje 1: De Acute Opvang  

Dit boekje is bedoeld voor de medewerkers van de SEH (inclusief receptie en BHV), die de feitelijke 

opvang van chemische slachtoffers verzorgen. Dit boekje behandelt: 

• Overzicht over de hospitale opvang van chemische slachtoffers, pagina 3;  

• Rollen en taken bij de opvang van  chemische slachtoffers, pagina 4 - 6; 

• Taakkaarten voor elk van de gedefinieerde rollen, vanaf pagina 7 - 20; 

• Instructiekaarten voor handelingen bij de opvang van chemische slachtoffers, pagina 21 - 39.  

Ieder ziekenhuis gebruikt uiteindelijk alleen de kaarten die van toepassing zijn. 

Boekje 2: Voorbereiding 

Dit boekje is bedoeld voor het management op de SEH en de CBRN aandachtsfunctionaris die de SEH 

manager ondersteunt bij de voorbereiding op chemische slachtoffers. Dit boekje behandelt de 

voorbereiding op de opvang. 

Boekje 3: Naslagwerk 

Deel 3 geeft achtergrondinformatie en uitgangspunten, en biedt op die manier inzicht in de motivatie 

voor de inhoud van de boekjes 1 en 2. 
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1 De opvang van chemische slachtoffers op de SEH afdeling 

Deel 1 van de ‘Leidraad opvang chemische slachtoffers’ is het operationeel deel en behandelt:  

1. Welke stappen worden doorlopen bij adequate en veilige opvang van chemische slachtoffers;  

2. Rollen en taken bij de opvang van chemische slachtoffers;  

3. Taakkaarten voor elk van de gedefinieerde rollen (wat moet er gebeuren); 

4. Instructiekaarten voor specifieke handeling voor de opvang van chemische slachtoffers: stap-

voor-stap instructie voor niet reguliere taken (hoe moet je het doen).  

Dit deel bespreekt niet waarom het zo moet als beschreven; dat staat in deel 3 (naslagwerk). 

Onderstaand basis stroomschema voor zowel klein- als grootschalige incidenten met gevaarlijke 

stoffen geeft op hoofdlijnen aan welke stappen bij de opvang van chemisch slachtoffers op de SEH 

doorlopen worden en welke belangrijke fasen daarin worden onderscheiden.  

                            

Figuur 1  Stroomschema fasering opvang chemisch slachtoffer op de SEH 
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2 Rollen bij de opvang van chemische slachtoffers 

Dit deel van de leidraad beschrijft een mogelijk model voor de organisatie en betrokkenheid van 

functionarissen bij de opvang van chemische slachtoffers in een ziekenhuis. Het relatieschema in 

figuur 2 aan hoe de relatie is tussen medewerkers op een SEH in een reguliere situatie. De 

medewerkers van de patiëntenregistratie en/of beveiliging (die het eerste contact hebben met de 

patiënt) hebben een cruciale rol bij de detectie van CBRN-blootstelling en -besmetting. 

 

 

Figuur 3 geeft aan hoe deze personen werken en op welke wijze de ‘command & control’ wordt 

opgezet bij een kleinschalig scenario met gevaarlijke stoffen. De gekozen structuur geldt altijd zodra 

er voor de opvang en verzorging van chemische slachtoffers speciale maatregelen nodig zijn. 

De rolverdeling van het SEH team bij binnenkomst van een of meer chemische slachtoffers moet 

borgen dat zowel de reguliere zorg als de specifieke zorg voor de chemische slachtoffers adequaat 

kan plaatsvinden. Een dergelijke situatie lijkt op de ontvangst van een patiënt met een open TBC of 

een MRSA besmetting op de SEH. De Oudsten van Dienst (OvD, arts en verpleegkundige) beoordelen 

in eerste instantie samen de situatie en de noodzaak om de procedure ‘chemische slachtoffers’ te 

starten. Deze OvD’s borgen met hun teams de reguliere zorg, de paarse kaders in het relatieschema. 

In sommige ziekenhuizen heet deze functionaris anders, bijvoorbeeld ‘coördinerend’ of ‘senior’. 

Ziekenhuizen kunnen de taakkaarten op de eigen functiebenaming aanpassen. 

Bij elk scenario met chemische slachtoffers zal enige vorm van coördinatie en opschaling nodig zijn. 

Bij een klein scenario  met maximaal 3 slachtoffers vindt coördinatie en afstemming in eerste 

instantie plaats door de OvD verpleegkundige en OvD arts. Deze kunnen de coördinatie desgewenst 

overdragen aan respectievelijk de Teamleider (TL) SEH en de Medisch Coördinator (MC) SEH zodra die 

inzetbaar zijn en als hun inzet noodzakelijk is. Deze coördinatie stuurt alle specifieke behoeften voor 

de opvang van chemische slachtoffers aan (bruine kader in het relatieschema). Opschaling is verder 

meestal ‘horizontaal’ (meer van dezelfde soort hulpverleners) in plaats van ‘verticaal’ (extra 

coördinatie-lagen). 

Tenslotte is er een kleine groep personen die het proces van eerste opvang en ontsmetting van de 

chemische slachtoffers uitvoeren. Daarvoor worden twee verpleegkundigen aan de bezetting van de 

Figuur 2  Relatieschema voor reguliere werkzaamheden op de SEH 
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SEH onttrokken, en wordt een coördinator deco team aangesteld (kan van buiten de SEH komen, 

mits voldoende geschikt). Een SEH arts kan op indicatie inspringen, met beperkte PBM, om tijdens de 

ontsmetting noodzakelijke medische ingrepen te verrichten. Deze functies staan in het zwarte kader. 

Op de SEH onderscheiden we voor de opvang van chemische slachtoffers drie typen rollen/functies: 

Rollen/functies waarvan de werkzaamheden niet veranderen: deze personen houden zich bezig met 

reguliere zorg. Voor deze functies zijn verderop geen taakkaarten opgenomen. Deze rollen/functies zijn in 

het relatieschema groen weergegeven. 

Rollen/functies die in de reguliere situatie wel bestaan, maar bij chemische slachtoffers extra taken krijgen. 

Deze rollen/functies zijn in het relatieschema blauw weergegeven, en hebben verderop blauw gekleurde 

rol/functiekaarten. 

Rollen/functies die in de reguliere situatie niet bestaan, en speciaal voor de opvang van chemische 

slachtoffers worden ingesteld. Daarvoor worden enkele personen aan de bezetting van het ziekenhuis 

onttrokken. Deze rollen/functies zijn in het relatieschema grijs weergegeven, en hebben verderop zwart 

gekleurde rol/functiekaarten. 

Voor alle CBRN specifieke taken die bij de ‘blauwe’ en ‘zwarte’ rollen zijn beschreven staat in het 

groene boek van de ‘Leidraad opvang chemische slachtoffers’ (naslagwerk) toelichting op de 

handelingen. De CBRN basisopleiding behandelt deze aspecten. 

Figuur 3  Relatieschema opvang chemische slachtoffers op de SEH. Doorgetrokken lijnen geven hiërarchische 
relaties weer. Gestippelde lijnen geven weer uit welk team personen afkomstig zijn. 
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Alle blauwe en zwarte vakken verwijzen naar rollen/functies die 24/7 vervulbaar zijn. De vakken 

verwijzen niet naar individuen, en moeten niet aan indivduen zijn opgehangen.  

Anderzijds kan één individu tegelijkertijd meerdere rollen vervullen. Zo kan de rol van ‘Medisch 

Coördinator SEH’ door dezelfde persoon ingevuld kan worden die de rol van ‘OvD (SEH) Arts’, 

bijvoorbeeld zolang er nog geen persoon voor de rol van ‘Medisch Coördinator SEH’ beschikbaar is 

(of zolang de rollen nog goed te combineren zijn, of blijven bij slechts enkele slachtoffers). Bij kleine 

inzetten met slechts één patiënt heeft de beveiliging (receptie) ook nauwelijks extra taken, en kan 

alleen een OvD SEH verpleegkundige voldoende zijn voor de coördinatie van de SEH. Daarmee is de 

inzet van medewerkers buiten het deco team erg beperkt, maar omvat nog steeds ten minste 3 

opgeleide personen van de SEH in het deco team. In verreweg de meeste ziekenhuizen zal het niet 

haalbaar zijn om een SEH arts aan het deco-team toe te voegen vanwege beperkte beschikbaarheid. 

De GAGS is een regionale deskundige (24/7 bereikbaar, vaak via de Meldkamer Ambulancezorg, 

MKA) en het eerste aanspreekpunt voor informatie over het incident, de daarbij betrokken stoffen 

en een overall strategie voor opvang en ontsmetting.  

Het NVIC verstrekt informatie over individuele behandeling van slachtoffers, rekening houdend met 

de individuele medische voorgeschiedenis. 

Bedenk altijd of er een indicatie voor ontsmetting bestaat, en of het nodig is om het hele deco-team 

te activeren. Bij besmetting van uitsluitend een hand of onderarm kan goed wassen bij een wasbak 

ook prima volstaan. Figuur 4 geeft op een tijdsbalk weer welke van de functionarissen uit het 

relatieschema (figuur 3) actief zijn in de fasen van de opvang (figuur 1). De tijdsbalk geeft alleen weer 

welke functionarissen in welke fasen betrokken zijn bij CBRN opvang. De tijdbalk geeft alleen de 

perioden aan dat zij extra taken of nieuwe taken hebben voor de opvang van chemische slachtoffers 

Figuur 4. Tijdbalk voor de inzet van functionarissen betrokken bij de opvang van een chemisch slachtoffer. 
Bij een klein aantal patiënten kunnen de OvD SEH arts en verpleegkundige de rollen van resp. 
medisch coördinator en teamleider SEH tot het eind vervullen. Een behandelend SEH arts wordt 
tijdens de ontsmetting uitsluitend op indicatie ingezet. 
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(de blauwe en grijze blokjes in het relatieschema van figuur 3). De functionarissen die alleen zijn 

betrokken bij de reguliere opvang staan niet in dit schema.  
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3 Taakkaarten voor de opvang van chemische slachtoffers 

De taakkaarten zijn zodanig opgezet dat alle aspecten van de H-MIMS1 systematiek aan bod komen: 

C Command & Control (hiërarchie): ondergebracht onder de kopjes melden en leiding; 

S Safety: beschreven onder het kopje veiligheid; 

C Communications: beschreven onder het kopje communicatie; 

A Assessment: beschreven onder het kopje taken; 

T Triage: beschreven onder het kopje taken; 

T Treatment: beschreven onder het kopje taken; 

T Transport: beschreven onder het kopje taken. 

Daarmee geeft de gepresenteerde werkwijze een praktische invulling aan de H-MIMS systematiek die 

in veel ziekenhuizen wordt gehanteerd voor bijzondere / opgeschaalde hulpverlening.  

 

De taakkaarten kunnen worden afgedrukt, geplastificeerd en nabij de ontsmettingsplaats in een 

losbladig systeem opgeborgen. Medewerkers kunnen ze als geheugensteun meenemen bij de opvang 

van chemische slachtoffers, in de ontsmettingszone of elders.  

De taak- en instructiekaarten verwijzen regelmatig naar de functie van SEH arts. Daarmee bedoelen 

we niet noodzakelijk een arts met specialisatie Spoedeisende Hulp, maar een gekwalificeerde arts die 

op de SEH afdeling werkt. Het medisch specialisme van die arts kan verschillen tussen ziekenhuizen.  

 

De volgende taakkaarten zijn beschikbaar: 

1. OvD SEH VPK   Oudste van Dienst SEH Verpleegkundige 

2. OvD SEH arts   Oudste van Dienst SEH arts 

3. TL SEH    Teamleider SEH (vaak verpleegkundig hoofd) 

4. MC SEH    Medisch Coördinator SEH 

5. Triagist    Triage verpleegkundige 

6. SEH Receptionist 

7. TL Beveiliging   Teamleider Beveiliging 

8. Beveiliger deco team  Beveiliger ingezet bij ontsmettingsproces 

9. BHV    Bedrijfshulpverleners 

10. Schoonmaak 

11. Coördinator deco team Coördinator deco team 

12.  (SEH) arts deco team (SEH) arts ingezet bij ontsmettingsproces 

13. (SEH) VPK deco team  (SEH) verpleegkundige ingezet bij ontsmettingsproces 

Voor de taakkaarten 7 t/m 11 moet ieder ziekenhuis op basis van de uit te voeren taken bepalen wie 

de rol invult, omdat de organisatie en competenties van BHV, beveiliging en bedrijfsbrandweer per 

ziekenhuis sterk verschillen. Ieder ziekenhuis gebruikt alleen de kaarten die van toepassing zijn. 

                                                           
1 H-MIMS = ‘Hospital Major Incident Management and Support’ systematiek 
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1 Taakkaart Oudste van Dienst (OvD) SEH VPK CBRN 

Melden: 
U bent aanwezig op de SEH. 

Leiding: 
U geeft leiding aan: Verpleegkundige SEH, Triagist en receptioniste SEH in de reguliere zorg 

U ontvangt leiding van: TL SEH en/of MC SEH. 

U bent verantwoordelijk voor:  

• U vervult alle taken beschreven in de rol/taakkaart van de TL SEH tot de TL SEH inzetbaar is. 

• Uitvoering van de reguliere zorg door de medewerkers niet betrokken bij ontsmetting. 

• Bescherming van medewerkers en patiënten in de reguliere zorg. 

• Op tijd gebruiken / aantrekken van PBM. 

Veiligheid: 
U trekt herkenbaarheidshesje …. aan 

U bewaakt de veiligheid van medewerkers en patiënten in de reguliere zorg. 

Communicatie: 
U bent bereikbaar op Telefoonnr …… of sein nr …… 

Andere belangrijke nummers: 

Ambulancesluis (nummer) Triagist (nummer) 

Teamleider SEH (seinnummer) Coördinator deco team (seinnummer) 

Medisch Coördinator SEH (seinnummer) Intensive Care (nummer) 

OvD SEH arts (seinnummer) Dd Intensivist (seinnummer) 

SEH Receptie (nummer) Dd Chirurg (seinnummer) 

MKA   GHOR   

    
 

Taken:  
1. Het ontvangen van de melding van mogelijk besmette patiënt(en) via MKA, de receptie, 

patiëntenregistratie of triagist. 

2. De communicatie van de melding met OvD SEH arts. 

3. Samenstellen van het  deco team. 

4. Het tijdig besluiten over de te nemen beschermende maatregelen voor de medewerkers zoals: 

a. Aantrekken PBM; 

b. Afschermen besmet gebied (let op de triage kamer bij zelfverwijzers); 

c. Veiligheid overige medewerkers en patiënten. 

5. De organisatorische leiding nemen tot u deze (indien nodig) overdraagt aan de TL SEH. 

6. Vervullen van alle taken beschreven in de rol/taakkaart van de TL SEH tot de TL SEH inzetbaar 

is cf. Taakkaart Teamleider SEH.  

7. Het uitdelen van CBRN taakkaarten aan alle betrokkenen: als alle kaarten zijn uitgegeven zijn de 

taken verdeeld. 

8. De continuïteit van de reguliere zorg borgen. 

9.     Stralingsdeskundige oproepen voor besmettingsmetingen 

10. Het organiseren van de opvang van slachtoffers na ontsmetting (personeel, bed, dekens). 

11. Na afloop innemen van alle taakkaarten (kaarten zijn genummerd). 
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2 Taakkaart Oudste van Dienst (OvD) SEH arts CBRN 

Melden: 
U bent aanwezig op de SEH. 

Leiding: 
U geeft leiding aan: SEH artsen in de reguliere zorg. 

U ontvangt leiding van: MC SEH en / of TL SEH. 

U bent verantwoordelijk voor:  

• Alle taken zoals beschreven in de rol/taakkaart van de MC SEH tot de MC SEH inzetbaar is. 

• De continuïteit van de zorg aan de reguliere patiënten. 

• De bescherming van medewerkers en patiënten in de reguliere zorg. 

Veiligheid: 
U trekt herkenbaarheidshesje …. aan 

U bewaakt de veiligheid van medewerkers en patiënten in de reguliere zorg. 

Communicatie: 
U bent bereikbaar op Telefoonnr …… of sein nr …… 

Andere belangrijke nummers: 

Ambulancesluis (nummer) Triagist (nummer) 

Teamleider SEH (seinnummer) Coördinator deco team (seinnummer) 

Medisch Coördinator SEH (seinnummer) Intensive Care (nummer) 

OvD SEH VPK (seinnummer) Dd Intensivist (seinnummer) 

SEH Receptie (nummer) Dd Chirurg (seinnummer) 

MKA   GHOR   

    
 

Taken: 
1. Het ontvangen van de  melding van mogelijk besmette patiënt(en) via OvD SEH 

verpleegkundige. 

2. Communicatie van de melding met MC SEH en TL SEH en bepalen of hun inzet nodig is. 

3. Het zorg dragen voor deelname van de SEH arts aan deco team. 

4. De medische leiding/eindverantwoordelijkheid nemen tot u deze (indien nodig) overdraagt aan 

MC SEH. 

5. Het vervullen van alle taken zoals beschreven in de rol/taakkaart van de MC SEH tot de MC 

SEH inzetbaar is cf. Taakkaart Medisch Coördinator SEH.  

6. Het verzamelen van informatie op MIST formulier Incident met gevaarlijke stoffen.  

7. De continuïteit van de reguliere SEH zorg borgen. 

 
 

 

  



 

11 Leidraad opvang chemische slachtoffers – De Acute Opvang 

3 Taakkaart Teamleider (TL) SEH CBRN 

Melden: 
Deze taak wordt zo lang mogelijk vervuld door de OvD SEH verpleegkundige. 

U meldt zich bij de OvD SEH-arts of OvD SEH-verpleegkundige op de SEH. 

Leiding: 
U geeft leiding aan: OvD SEH verpleegkundige, schoonmaak, beveiliging, coördinator Deco team. 

U ontvangt leiding van: voorzitter OT of coördinator zorg in BT bij groot incident. 

U bent verantwoordelijk voor:  

• De coördinatie rondom de ontsmetting; 

• Continuïteit van de reguliere zorg; 

• Contacten met externe partijen; 

• SITRAP rapporten t.b.v. het BT bij groot incident. 

Veiligheid: 
U trekt herkenbaarheidshesje …. aan 

U bewaakt de veiligheid van medewerkers en patiënten in de reguliere zorg. 

Communicatie: 
U bent bereikbaar op Telefoonnr …… of sein nr …… 

Andere belangrijke nummers: 

Ambulancesluis (nummer) 
Coördinator zorg / Vz 

OT 

(seinnummer) 

Medisch Coördinator SEH (seinnummer) Coördinator deco team (seinnummer) 

OvD SEH VPK (seinnummer) Intensive Care (nummer) 

OvD SEH arts (seinnummer) Dd Intensivist (seinnummer) 

SEH Receptie (nummer) Dd Chirurg (seinnummer) 

Triagist (nummer) GHOR  

MKA     
 

Taken: 
1. Het ontvangen van de melding van mogelijk besmette patiënt(en) via de OvD SEH VPK. 

2. De continuïteit van de SEH borgen door op de SEH te blijven. 

3. Signaleren van knelpunten in de bezetting van de SEH en deze door elders uit het ziekenhuis 

(laten) aanvullen. 

4. Instructie van de coördinator deco over het te voeren ontsmettingsbeleid i.o.m. de medisch 

coördinator. 

5. De communicatie na de start van ontsmetting via een communicatiemiddel met de 

coördinator deco over: 

a. Opschaling van ZiROP; 

b. Aanbod van slachtoffers inclusief einde ontsmetting. 

6. Het informeren waar nodig van het beleidsteam (BT) en adviseren over opschalen cf. ZiROP. 

7. Het regelen van de opvang van verwanten door beveiliging, zeker bij meerdere slachtoffers. 

8. Het aanvullen van verbruikte ontsmettingsmaterialen. 

9. Goede registratie van slachtoffers en medewerkers. 

10. Het regelen van aflossing van de leden van het deco team. 

11. De schoonmaak / reiniging van gebruikte en besmette ruimtes. 
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   4 Taakkaart Medisch Coördinator (MC) SEH CBRN 

Melden: 
U meldt zich bij de OvD SEH arts of OvD SEH verpleegkundige op de SEH. 

Leiding: 
U geeft leiding aan: OvD SEH arts, coördinator Deco team 

U ontvangt leiding van: Vz Medische staf (BT) bij groot incident. 

U bent verantwoordelijk voor:  

• De coördinatie rondom de ontsmetting; 

• De continuïteit van reguliere zorg; 

• Contacten met externe partijen zoals NVIC en GAGS; 

• SITRAP rapporten t.b.v. het BT bij groot incident. 

Veiligheid: 
U trekt herkenbaarheidshesje …. aan 

U bewaakt de veiligheid van medewerkers en patiënten in de reguliere zorg. 

Communicatie: 
U bent bereikbaar op Telefoonnr …… of sein nr …… 

Ambulancesluis (nummer) VZ medische staf (seinnummer) 

Teamleider SEH (seinnummer) Beleidsteam (BT) (nummer) 

OvD SEH arts (seinnummer) Coördinator deco team (seinnummer) 

OvD SEH VPK (seinnummer) Intensive Care (nummer) 

SEH Receptie (nummer) Dd Intensivist (seinnummer) 

Triagist (nummer) Dd Chirurg (seinnummer) 

NVIC  MKA  

GAGS  GHOR  
 

Taken:  
1. Het ontvangen van de melding van mogelijk besmette patiënt(en) via de OvD SEH-arts. 

2. Het besluit over de opstart van de procedure ‘chemische slachtoffers’ als slachtoffers met een 

indicatie voor ontsmetting op de SEH verwacht worden cf. Instructiekaart indicatie voor 

ontsmetting. 

3. De continuïteit van de SEH borgen door op de SEH te blijven. 

4. Overleg met de GAGS en/of het NVIC over het te voeren ontsmettingsbeleid en de 

persoonlijke bescherming van het deco team en de beveiliging. 

5. Instructie van de arts deco team over het te voeren ontsmettingsbeleid. 

a. Na aanvang van de inzet gebeurt dit via de coördinator deco. 

6. Communicatie na start ontsmetting via een communicatiemiddel met coördinator deco over: 

a. Opschaling van ZiROP; 

b. Ontsmettingsstrategie; 

c. Aanbod van slachtoffers inclusief einde ontsmetting. 

7. Informatie voor het beleidsteam (BT) en adviseert daarbij over opschalen conform ZiROP. 

8. Het organiseren  van de opvang en medische check van het deco team na inzet. 

9. Het organiseren  van een medische check van alle andere betrokken medewerkers zoals 

beveiliging, BHV, schoonmaak etc., daar waar van toepassing. 

10. Monitoring, evaluatie en bijstelling van het ontsmettingsbeleid. 
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5 Taakkaart Triagist CBRN 

Melden: 
U bent aanwezig op de SEH. 

Leiding: 
U ontvangt leiding van: OvD SEH verpleegkundige. 

Veiligheid: 
U trekt herkenbaarheidshesje …. aan 

U bent verantwoordelijk voor:  

• Triage van patiënten die komen voor de reguliere zorg. 

• Detectie van chemisch besmette patiënten. 

Communicatie: 
U bent bereikbaar op Telefoonnr …… of sein nr …… 

Andere belangrijke nummers: 

Ambulancesluis (nummer) SEH Receptie (nummer) 

Teamleider SEH (seinnummer) Coördinator deco team (seinnummer) 

Medisch Coördinator SEH (seinnummer) Intensive Care (nummer) 

OvD SEH arts (seinnummer) Dd Intensivist (seinnummer) 

OvD SEH VPK (seinnummer) Dd Chirurg (seinnummer) 

    
 

Taken: 
1. Triage van patiënten die komen voor de reguliere zorg. 

2. Detectie van chemisch besmette patiënten cf. Instructiekaart Triage. 

3. Het waarschuwen van de OvD SEH VPK bij detectie van mogelijk chemische besmetting. 

4. Isolatie van de patiënt om verdere besmetting te voorkomen. 

5. Triage van aanwezige patiënten op mogelijke secundaire besmetting. 

6. Na triage van een besmet slachtoffer luchten en desnoods reinigen van de triagekamer 

alvorens andere patiënten te ontvangen. 

7. Verdere triage van de reguliere patiënten. 
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6 Taakkaart (SEH) Receptionist / patiëntenregistratie CBRN 

Melden: 
U bent aanwezig op de SEH. 

Leiding: 
U ontvangt leiding van: OvD SEH verpleegkundige. 

Veiligheid: 
U trekt herkenbaarheidshesje …. aan 

U bent verantwoordelijk voor:  

• Ontvangst van patiënten die zich melden aan de balie; 

• Detectie van mogelijke chemische besmetting en melding daarvan aan de triagist; 

• De administratieve verwerking van patiënten gegevens. 

Communicatie: 
U bent bereikbaar op Telefoonnr …… of sein nr …… 

Andere belangrijke nummers: 

Ambulancesluis (nummer) Receptie (nummer) 

Teamleider SEH (seinnummer) Coördinator deco team (seinnummer) 

Medisch Coördinator SEH (seinnummer) Intensive Care (nummer) 

OvD SEH arts (seinnummer) Dd Intensivist (seinnummer) 

OvD SEH 

verpleegkundige 

(nummer) Dd Chirurg (seinnummer) 

    
 

Taken: 
1. Ontvangen van alle patiënten die zich melden aan de balie. 

2. Uitvragen van alle aanmelders cf. Instructiekaart Receptie / Patiëntenregistratie. 

3. Waarschuwen van de Triagist bij detectie van mogelijk chemische besmetting. 

4. Registratie van gegevens van alle patiënten. 

5. Ondersteunen van de OvD SEH VPK of OvD SEH arts door telefonische opdrachten te 

verwerken. 

6. Ondersteunen van de coördinatie daar waar nodig op administratief of communicatief gebied. 

7. Registratie van de reguliere zorg SEH patiënten. 
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7 Taakkaart Teamleider (TL)  Beveiliging CBRN 

Melden: 
U bent aanwezig in post Beveiliging of gaat daar naar toe. 

Leiding: 
U geeft leiding aan medewerkers beveiliging en medewerkers BHV 

U ontvangt leiding van Teamleider SEH. Bij grootschalige incidenten ook van BT of OT. 

Veiligheid: 
U trekt herkenbaarheidshesje …. aan 

U bent verantwoordelijk voor:  

• De coördinatie van medewerkers beveiliging en BHV die het ontsmettingsproces 

ondersteunen; 

• De reguliere beveiligingstaken; 

• Goede verdeling van taken en inzet beveiligers en BHV; 

• De veiligheid van andere medewerkers en patiënten. 

Communicatie: 
U bent bereikbaar op Telefoonnr …… of sein nr …… 

Andere belangrijke nummers: 

Ambulancesluis (nummer) Receptie (nummer) 

Teamleider SEH (seinnummer) Coördinator deco team (seinnummer) 

Medisch Coördinator SEH (seinnummer) Intensive Care (nummer) 

OvD SEH arts (seinnummer) Dd Intensivist (seinnummer) 

OvD SEH 

verpleegkundige 

(nummer) Dd Chirurg (seinnummer) 

    
 

Taken: 
1. Een goede verdeling van taken en inzet beveiligers en BHV. 

2. Goede afscherming van besmette slachtoffers voor andere medewerkers en patiënten; denk 

hierbij aan alle ingangen van het ziekenhuis. 

3. Goede afscherming van ruimtes die mogelijk besmet zijn tot deze weer schoon gemaakt zijn. 

4. Een goede ondersteuning in de communicatie m.b.v. extra portofoons of DECT toestellen 

indien nodig. 

5. Opschaling van de beveiliging, indien nodig. 

6. Een alternatieve route indien de ingang van het ziekenhuis niet meer toegankelijk is. Roept 

hiervoor evt. verkeersregelaars op. 

7. Signaleren van risico’s in de beveiliging van het ziekenhuis, en communiceert dit met het 

Operationeel team of Beleidsteam indien aanwezig. 
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8 Taakkaart Beveiliger deco team CBRN 

Melden: 
U meldt zich bij de post beveiliging. 

Leiding: 
U ontvangt leiding van de teamleider beveiliging. 

U ontvangt opdrachten van coördinator deco team. 

Veiligheid: 
U trekt herkenbaarheidshesje …. aan. 

Indien nodig trekt u PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) aan volgens protocol. 

U bent verantwoordelijk voor:  

De veiligheid en afscherming van wachtende besmette patiënten voor andere medewerkers, 

bezoekers en patiënten. 

Communicatie: 
U bent bereikbaar op Telefoonnr …… of sein nr …… 

Andere belangrijke nummers: 

Ambulancesluis (nummer) Coördinator deco team (seinnummer) 

Teamleider SEH (seinnummer) Coördinator beveiliging  (seinnummer) 

Medisch Coördinator SEH (seinnummer) Receptie (nummer) 

OvD SEH arts (seinnummer)   

OvD SEH 

verpleegkundige 

(nummer)   

    
 

Taken: 
1. Het aantrekken van uw PBM, in opdracht van de MC SEH, volgens instructiekaart aantrekken 

PBM [type PBM].  

2. Het afschermen van besmette patiënten van andere medewerkers, bezoekers en patiënten. 

3. Het in de holding houden of plaatsen van wachtende besmette patiënten. 

4. De ondersteuning van wachtende besmette patiënten daar waar mogelijk en voorziet hen van 

informatie. 

5. Nauwe samenwerking met andere aangewezen beveiligers of BHV-medewerkers. 

6. Het uittrekken van uw PBM, na beëindigen van uw werkzaamheden, volgens de reguliere 

procedure of de instructiekaart uittrekken PBM [type PBM].  

7. Het bewaken van uw eigen gezondheid en borgen dat er na de inzet een medische check 

plaatsvindt. 
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9 Taakkaart BHV CBRN 

Melden: 
U meldt zich in de post bij beveiliging. 

Leiding: 
U ontvangt leiding van de teamleider beveiliging of van coördinator BHV. 

U ontvangt opdrachten van de coördinator deco team. 

Veiligheid: 
U trekt eigen beschermende kleding …. aan  

U trekt evt. extra beschermende BPM volgens instructie MC SEH. 

U bent verantwoordelijk voor:  

De veiligheid en afscherming van wachtende besmette patiënten voor andere medewerkers, 

bezoekers en patiënten (samen met medewerker beveiliging). 

Communicatie: 
U bent bereikbaar op Telefoonnr …… of sein nr …… 

Andere belangrijke nummers: 

Ambulancesluis (nummer) Coördinator BHV (seinnummer) 

Teamleider SEH (seinnummer) Coördinator beveiliging (seinnummer) 

Medisch Coördinator SEH (seinnummer) Receptie (nummer) 

Coördinator deco team (seinnummer)   

    
 

Taken: 
1. Het aantrekken van uw eigen BHV kleding. Indien nodig trekt u in opdracht van de MC SEH uw 

PBM aan volgens instructiekaart aantrekken PBM [type PBM].  

2. Het afschermen van besmette patiënten van andere medewerkers, bezoekers en patiënten. 

3. Het in de holding houden of plaatsen van wachtende besmette patiënten. 

4. De ondersteuning van wachtende besmette patiënten daar waar mogelijk en voorziet hen van 

informatie. 

5. Nauwe samenwerking met andere aangewezen beveiligers of BHV medewerkers. 

6. Het uittrekken van uw PBM, na beëindigen van uw werkzaamheden, volgens de reguliere 

procedure of de instructiekaart uittrekken PBM [type PBM].  

7. Het uitvoeren van de opdrachten die u krijgt van coördinator Beveiliging of BHV, mits u niet 

direct betrokken bent bij het ontsmettingsproces. 

8. Het bewaken van uw eigen gezondheid en borgen dat er na de inzet een medische check 

plaats vindt. 
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10 Taakkaart Schoonmaak CBRN 

Melden: 
U meldt zich op de SEH bij Teamleider SEH. 

Leiding: 
U ontvangt leiding van uw eigen Teamleider.  

U ontvangt opdrachten van de Teamleider SEH of de coördinator deco team. 

Veiligheid: 
U heeft eigen werkkleding aan en trekt indien gewenst PBM aan volgens protocol. 

U bent verantwoordelijk voor:  

• Schoonmaken van gebruikte ruimtes en materialen. U betreedt een in principe al gereinigde 

ruimte. 

• Overleg met uw eigen Teamleider en / of Teamleider SEH over verdere acties, indien u niet de 

middelen hebt om besmette / gebruikte ruimtes en materialen te reinigingen.. 

Communicatie: 
U bent bereikbaar op Telefoonnr …… of sein nr …… 

Andere belangrijke nummers: 

Ambulancesluis (nummer) Coördinator deco team (seinnummer) 

Teamleider SEH (seinnummer) Coördinator beveiliging (seinnummer) 

Teamleider schoonmaak (seinnummer) Extern reinigingsbedrijf (nummer) 

    
 

Taken: 
1. Het opvragen van specifieke schoonmaakinstructies bij de TL SEH.  

2. Voldoende schoonmaakmiddelen (mogelijk niet standaard aanwezig). 

3. Het aantrekken van de van toepassing zijnde Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) , 

volgens de instructiekaart aantrekken PBM Spatschort (lichte vorm: zoals MRSA schoonmaak).  

4. Het schoonmaken van de aangegeven ruimtes op de SEH. 

5. Het schoonmaken van de andere aangegeven ruimtes in het ziekenhuis. 

6. Het doorgeven aan de Temleider SEH  van de schoongemaakte ruimten en vermelden of ze 

vrijgegeven kunnen worden of dat er nog andere acties nodig zijn voordat ze vrijgegeven 

kunnen worden. 

7. Het rapporteren aan de Teamleider SEH van problemen die u niet zelf of onderling met collega’s 

kunt oplossen.  

8. Het uittrekken van de PBM, na het afronden van de schoonmaak, volgens instructiekaart 

uittrekken PBM Spatschort.  

9. Het doorgeven dat u klaar bent, aan uw eigen Teamleider. 

10. Het bewaken van uw eigen gezondheid en borgen dat er na de inzet een medische check plaats 

vindt. 
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11 Taakkaart Coördinator deco team CBRN 

Melden: 
U bent aanwezig op de SEH en wordt aangewezen door OvD SEH arts of OvD SEH 

verpleegkundige. 

Leiding: 
U geeft leiding aan: het Deco team. 

U ontvangt leiding van: MC SEH en / of TL SEH. 

Veiligheid: 
U trekt herkenbaarheidshesje …. aan 

U bent verantwoordelijk voor:  

• de veiligheid van het gehele deco team. 

• de veiligheid en bescherming van alle medewerkers acterend in het ontsmettingsproces. 

• het goed uitvoeren van het ontsmettingsproces. 

Communicatie: 
U bent bereikbaar op Telefoonnr …… of sein nr …… 

Communicatie vindt plaats face-to-face met de SEH VPK en SEH arts deco team. Communicatie 

van hen naar andere betrokkenen vindt plaats via u.  

Andere belangrijke nummers: 

Ambulancesluis (nummer) Receptie (nummer) 

Teamleider SEH (seinnummer) Intensive Care (nummer) 

Medisch Coördinator SEH (seinnummer) Dd Intensivist (seinnummer) 

OvD SEH 

verpleegkundige 

(seinnummer) Dd Chirurg (seinnummer) 

Receptie (nummer) Coördinator beveiliging (seinnummer) 
 

Taken: 
1. Organiseren van de voorbereiding en inrichting van de ontsmetting ruimtes en materialen en 

middelen. Volg hiervoor de instructiekaart klaarmaken deco-ruimte.   

2. Het creëren van een holdingplaats als meerdere slachtoffers tegelijk presenteren. 

3. Het bepalen van de in te zetten medewerkers voor ontsmetting, in overleg met de MC SEH. 

4. Een communicatiemiddel voor contact met medisch coördinator SEH. 

5. De instructie van het deco team over het aantal slachtoffers en de wijze van ontsmetting.  

6. Verstrekken relevante instructiekaart(en) aan ieder lid van het deco team (klapper). 

7. Het helpen van leden van het deco team met het aantrekken van persoonlijke bescherming en 

deze controleren aan de hand van de checklist PBM [persoonlijke beschermingsmiddelen].   

8. Het monitoren van het deco team gedurende de ontsmetting op tekenen van vermoeidheid 

en/of wens om vervangen te worden. 

9. Het laten aanvullen van materialen, waar nodig of gewenst. 

10.  Een nieuw deco team indien er veel te ontsmetten slachtoffers zijn. Dit gebeurt circa 30 

minuten vóór de vervanging van het reeds ingezette deco team. 

11. Het doorgeven van nadere instructies van de MC SEH door aan de arts deco team. De arts 

deco team stapt daarvoor net buiten de ontsmettingszone. Blijf op minimaal 1 meter afstand 

van de arts deco team. 

12. Het afschalen en opruimen volgens de instructiekaart afschalen en opruimen. 
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12 Taakkaart (SEH) arts Deco team CBRN 

Melden: 
U bent aanwezig op de SEH. 

Leiding: 
U ontvangt leiding van de MC SEH en/of de coördinator Deco team. 

U ontvangt aanwijzingen van de verpleegkundige van het Deco team. 

Veiligheid: 
U trekt PBM aan volgens protocol 

U bent verantwoordelijk voor:  

• Uw eigen veiligheid en de veiligheid van de andere leden van het deco team en de patiënten. 

• De medische zorg van besmette patiënten en de medische zorg tijdens ontsmetting. 

Communicatie: 
Communicatie vindt plaats face-to-face met de coördinator deco team en SEH verpleegkundige 

deco team. De coördinator deco team communiceert voor u met andere betrokkenen. 

Taken: 
1. Het aantrekken van de PBM, volgens de instructiekaart aantrekken PBM [type PBM].  

2. Verplaatsing naar de besmette patiënt, in de daartoe ingerichte ruimte. 

3. Het Uitvoeren van de 1ste triage en bepalen of direct medisch handelen noodzakelijk is. 

4. Het uitvoeren van levensreddende medische handelingen, indien nodig en vóór de 

ontsmetting. 

5. Het ontkleden van de patiënt, samen met de SEH VPK deco team, volgens instructiekaart 

ontbloten slachtoffer.  

6. Het ontsmetten van de patiënt volgens de instructiekaart natte ontsmetting slachtoffer. 

7. De noodzakelijke medische handelingen tijdens ontsmetting. 

8. De overdracht van de patiënt volgens instructiekaart nat en schoon slachtoffer.  

9. Het herhalen van de bovenstaande processen indien meerdere patiënten behandeld moeten 

worden. 

10. Het volgen van de  instructiekaart uittrekken PBM [type PBM], nadat de ontsmetting is 

beëindigd. 

11. Het bewaken van uw eigen gezondheid en borgen dat er na de inzet een medische check 

plaats vindt. 
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13 Taakkaart (SEH) VPK Deco team CBRN 

Melden: 
U bent aanwezig op de SEH. 

Leiding: 
U ontvangt leiding van: TL SEH en/of de coördinator deco team.  

U ontvangt aanwijzingen van de SEH arts deco team. 

Veiligheid: 
U trekt PBM aan volgens protocol 

U bent verantwoordelijk voor:  

• Uw eigen veiligheid en de veiligheid van de andere leden van het deco team en de patiënten. 

• De verpleegkundige zorg van besmette patiënten en de zorg tijdens ontsmetting. 

Communicatie: 
Communicatie vindt plaats face-to-face met de coördinator deco team en SEH arts deco team. De 

coördinator deco team communiceert voor u met andere betrokkenen. 

Taken: 
1. Het aantrekken van PBM volgens de instructiekaart aantrekken PBM [type PBM]. 

2. Uw verplaatsing naar de besmette patiënt, in de daartoe ingerichte ruimte. 

3. . 

4. Het uitvoeren  van de 1ste triage, samen met de SEH arts Deco team en bij direct medisch 

handelen ondersteunt u de SEH arts deco team. 

5. Het uitvoeren van levensreddende verpleegkundige zorg, vóór de ontsmetting. 

6. Het ontkleden van de patiënt volgens instructiekaart ontbloten slachtoffer, samen met de 

SEH arts deco team 

7. Het ontsmetten van de patiënt volgens de instructiekaart natte ontsmetting slachtoffer. 

8. De noodzakelijke verpleegkundige/medische handelingen die nodig zijn tijdens de 

ontsmetting. 

9. De Overdracht van de patiënt volgens instructiekaart nat en schoon slachtoffer.  

10. Het herhalen van de bovenstaande processen indien meerdere patiënten behandeld moeten 

worden. 

11. Het reinigen van de deco-ruimte na afronden van de ontsmetting en vóór het uittrekken van 

uw PBM. 

12. Het volgen van de instructiekaart uittrekken PBM [type PBM] na beëindigen van ontsmetting. 

13. Het bewaken van uw eigen gezondheid en borgen dat er na de inzet een medische check 

plaats vindt. 
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4 Instructiekaarten opvang chemische slachtoffers  

Onderstaande instructiekaarten geven een stap-voor-stap beschrijving van bepaalde handelingen 

(taken) bij de opvang van chemische slachtoffers. De bedoeling is dat elk protocol in een zo groot 

mogelijk lettertype wordt afgedrukt, geplastificeerd en als geheugensteun wordt meegenomen bij de 

opvang van chemische slachtoffers en tijdens de opvang wordt opgehangen in de ontsmettingszone of 

elders.  

De rol/taakkaarten van de verschillende sleutelfunctionarissen verwijzen naar instructiekaarten. De 

volgende instructiekaarten zijn beschikbaar: 

1. MIST formulier Incident met gevaarlijke stoffen (voor presentatie per ambulance); 

2. Instructiekaart Receptie (herkenning); 

3. Instructiekaart Triage (herkenning en uitvraag); 

4. Instructiekaart Indicatie voor ontsmetting; 

5. Instructiekaart klaarmaken Deco ruimte: 

a. Versies: ‘Ambulancehal’, ‘Mobiele Deco ruimte’; 

6. Instructiekaart aantrekken PBM: 

a. Versies: ‘overall met capuchon’, ‘spatschort’ en ‘PBM met motorunit’ (PAPR); 

7. Checklist controle PBM: 

a. Versies: ‘overall met capuchon’, ‘spatschort’ en ‘PBM met motorunit’ (PAPR); 

8. Instructiekaart ontbloten slachtoffer; 

9. Instructiekaart natte ontsmetting slachtoffer; 

10. Instructiekaart overdracht nat en schoon slachtoffer; 

11. Instructiekaart uittrekken PBM: 

a. Versies: ‘overall met capuchon’, ‘spatschort’ en ‘PBM met motorunit’ (PAPR); 

12. Instructiekaart afschalen en opruimen. 

 

Voor de instructiekaarten met meerdere versies hoeven alleen de versies die van toepassing zijn op het 

eigen ziekenhuis te worden afgedrukt en geplastificeerd.   
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MIST formulier Incident met gevaarlijke stoffen 
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Instructiekaart  portier / receptie / patiëntenregistratie * 

Wees bedacht op besmetting van slachtoffers bij de volgende signalen:  

• Natte kleding of poeder op de kleding. 

• Melding van contact met een ‘gevaarlijke stof’ of ‘chemische stof’ of een 

stofnaam door de MKA of de ambulance tijdens het aanrijden 

• Presentatie gevarenkaart (Material Safety Data Sheet) door zelfverwijzer. 

• Geurwaarneming of irritatie van de ogen bij de receptionist. 

• Slachtoffer heeft klachten zoals: 

o Uiterlijke fysieke kenmerken zoals verkleuring van de huid, beschadigingen 

van de huid, tranen, loopneus, kwijlen, irritatie van keel/ogen/neus, etc; 

o Veranderde functies zoals spierzwakte, snelle of langzame ademhaling, 

wazig zien, duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, buikkrampen, diarree etc; 

o Inspectie van sieraden vanwege mogelijke reactie van de stof op metalen. 

 

Als u vermoedt dat een slachtoffer of een begeleider chemisch is blootgesteld vraagt 

u het volgende om dat te bevestigen: 

Heeft u gevaarlijke stoffen ingeslikt, op de huid of in de ogen gekregen of 

ingeademd? Denk bij gevaarlijke stoffen aan toiletreiniger, landbouwgif, rook bij 

brand en dergelijke. 

 

Als het slachtoffer of diens begeleider deze vraag met ‘ja’ wordt beantwoordt, doe 

dan het volgende: 

1. Isoleer het slachtoffer en begeleider(s) van medewerkers, patiënten en 

bezoekers. 

2. Verplaats het slachtoffer(s) [naar de afgesproken plaats in het ziekenhuis] en 

zorg dat u -op afstand- contact houdt met het slachtoffer. 

3. Alarmeer de [SEH of een andere contactpersoon voor acute hulpverlening]: 

• dat u een of meer chemisch besmette slachtoffers heeft; 

• waar het slachtoffer(s) zich bevindt; 

• op welke lichaamsdelen het slachtoffer(s) is besmet; 

• hoe de toestand van het slachtoffer(s) is. 

4. Draag het slachtoffer en begeleider(s) over aan [SEH personeel / acute 

hulpverleners] zodra deze verschijnen. 

* de eerste plaats waar een patiënt zich in het ziekenhuis meldt, de ‘ontvangstruimte’ in 
figuur 1. 
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Instructiekaart Triage 

Wees bedacht op besmetting van slachtoffers bij de volgende signalen:  

• Natte kleding of poeder op de kleding. 

• Melding van contact met een ‘gevaarlijke stof’ of ‘chemische stof’ of een 

stofnaam door de MKA of de ambulance tijdens het aanrijden 

• Presentatie van een gevarenkaart (Material Safety Data Sheet) bij 

zelfverwijzer. 

• Geurwaarneming of irritatie van de ogen bij de hulpverlener. 

• Slachtoffer heeft klachten zoals: 

o Uiterlijke fysieke kenmerken zoals verkleuring van de huid, beschadigingen 

van de huid, tranen, loopneus, kwijlen, irritatie van keel/ogen/neus, etc; 

o Veranderde functies zoals spierzwakte, hypo-/hypertensie, brady-

/tachypneu, visusklachten, duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, 

buikkrampen en/of diarree etc; 

o Inspectie van sieraden vanwege mogelijke reactie van de stof op metalen. 

 

De volgende vragen aan het slachtoffer of een begeleider kunnen helpen om het 

vermoeden van chemische blootstelling te bevestigen, of meer informatie te 

verkrijgen over de aard van de blootstelling: 

Heeft u gevaarlijke stoffen ingeslikt, op de huid of in de ogen gekregen of 

ingeademd? Denk bij gevaarlijke stoffen aan toiletreiniger, landbouwgif, rook bij 

brand en dergelijke. 

 

Als het slachtoffer of diens begeleider deze vraag met ‘ja’ wordt beantwoordt, 

probeer dan meer informatie te krijgen met vervolgvragen zoals: 

1. Waaraan bent u blootgesteld? 

2. Heeft u een gevarenkaart of verpakking meegenomen? 

3. Heeft u iets gezien (stof, wolk, damp ….)? 

4. Op welke manier bent u blootgesteld:  

5. Inademen, inslikken, direct op de huid of door de kleding? 

6. Heeft u vloeistof of poeder over zich heen gekregen? 

7. Wanneer (hoe lang geleden) is de blootstelling begonnen en gestopt?  

(NB: blootstelling duurt voort tot de stof verwijderd is). 

8. Welke klachten heeft u (gehad)? 

9. Onder welke omstandigheden zijn de klachten ontstaan? 



 

26 Leidraad opvang chemische slachtoffers – De Acute Opvang 

Instructiekaart klaarmaken Deco ruimte ambulancehal 

Geef opdracht aan 2 mensen om de ruimte in orde te brengen waarbij de volgende 

punten worden gecontroleerd. 

1. Ontruim het gebied waar de ontsmettingszone wordt ingericht; spoel de vloer 

schoon indien nodig. 

2. Zet een aanvoerroute voor voertuigen af. 

3. Controleer of de aan– en afvoeropeningen van de luchtverversing op voelbaar 

blazen resp. zuigen. 

4. Creëer de uitkleed- (rood), douche- (oranje) en schone zone (groen) door de 

verplaatsbare scheidingswanden op te stellen.  

5. Zet één douchebrancard klaar in de uitkleedruimte, en twee vlakbij. 

6. Zorg dat de weg van schone zone naar SEH vrij is voor vervoer van ontsmette 

slachtoffers. 

7. Controleer de volgende benodigde materialen en leg ze klaar: 

a. Crashschaar voor openknippen van kleding (uitkleedruimte). 

b. Instructiekaarten ontsmetting, slachtoffer registratiekaarten (geplastificeerd 

en watervast), polsbandjes, watervaste stiften (uitkleedruimte). 

c. Ontsmetting pakketten (1 per slachtoffer, uitkleedruimte) met: 

• Grote zak voor kleding van slachtoffer. 

• Kleine waterdichte zak voor kostbaarheden van slachtoffer. 

• Registratienummer op polsband. 

• Schrijfblok met watervast papier en stift. 

• Nood kledingset voor patiënt. 

d. Test soepel lopen haspels met watertoevoerslangen, en hang de 

douchekop op 2 meter (doucheruimte). Sluit warm water aan en test de 

temperatuur met thermometer (33-35 °C). 

e. Bevestig de oogdouches, sluit warm water aan, test de temperatuur met 

thermometer (33-35 °C, doucheruimte).  

Alternatief: leg Morgan lenzen en spoelvloeistof klaar. 

f. Zeep, sponzen en zachte borstel (doucheruimte). 

g. Handdoeken voor afdrogen slachtoffers, waszak (schone zone). 

h. Dekens voor omwikkelen van schone slachtoffers (schone zone). 
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Instructiekaart klaarmaken Mobiele Deco ruimte  

Geef opdracht aan 2 mensen om de ruimte in orde te brengen waarbij de volgende 

punten worden gecontroleerd. 

1. Ontruim het gebied waar de ontsmettingszone wordt ingericht en spoel zonodig 

de vloer schoon. 

2. Haal de tent uit de opslag, verplaats deze naar de opstelplaats en zet de tent op 

volgens de instructies van de leverancier. 

3. Bevestig eventuele afscheiding tussen douchstraten. 

4. Sluit, warm water, elektriciteit, verwarming en luchtverversing aan en controleer 

de werking. 

5. Zet een aanvoerroute voor voertuigen af. 

6. Controleer  de aan– en afvoeropeningen van de luchtverversing voelbaar op 

blazen resp. zuigen. 

7. Zet één douchebrancard klaar in uitkleedruimte, en twee vlakbij. 

8. Zorg dat de weg van schone zone naar SEH vrij is voor vervoer van ontsmette 

slachtoffers. 

9. Controleer de volgende benodigde materialen en leg ze klaar: 

a. Crashschaar voor openknippen van kleding (uitkleedruimte). 

b. Slachtoffer registratiekaarten (geplastificeerd en watervast), polsbandjes en 

watervaste stiften (uitkleedruimte). 

c. Ontsmetting pakketten (1 per slachtoffer, uitkleedruimte) met: 

• Grote zak voor kleding van slachtoffer. 

• Kleine waterdichte zak voor kostbaarheden van slachtoffer. 

• Registratienummer op polsband. 

• Schrijfblok met watervast papier en stift. 

d. Test soepel lopen haspels met watertoevoerslangen, en hang de 

douchekop op 2 meter (doucheruimte). Sluit warm water aan en test de 

temperatuur met thermometer (33-35 °C). 

e. Bevestig de oogdouches, sluit warm water aan, test de temperatuur met 

thermometer (33-35 °C, doucheruimte).  

Alternatief: leg Morgan lenzen en spoelvloeistof klaar. 

f. Zeep, sponzen en zachte borstel (doucheruimte). 

g. Handdoeken voor afdrogen slachtoffers, waszak (schone zone). 

h. Dekens voor omwikkelen van schone slachtoffers (schone zone). 
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Instructiekaart aantrekken PBM Overall met capuchon 

1. Beschermingsmiddelen (aantrekken bij opslaglocatie): 

a. Pak met capuchon. (benoemen welk type) 

b. Reguliere nitril handschoenen en overhandschoenen. (benoemen welk 

type) 

c. Volgelaatsmasker met filterbussen (benoemen welk type) 

d. Laarzen (benoemen welk materiaal) 

2. Advies: sanitaire stop en wat drinken vóór aantrekken van pak. 

3. Persoon moet fit zijn om in PBM te kunnen werken. Criteria voor afweging inzet 

zijn: bloeddruk, infectie, misselijkheid/braken, verhoogde of verlaagde 

temperatuur, afwijkende mentale status, alcohol of drug gebruik < 6 uur. 

4. Draag ziekenhuiskleding met liefst lange mouwen. 

5. Controleer (zelf of helper) de filterbussen: is beveiliging verwijderd en bevestig 

filters evt aan masker. 

6. Ga zitten op een stoel. Trek schoenen uit, steek voeten en benen in het pak. 

7. Ga staan en trek pak omhoog tot over de middel. 

8. Ga zitten en stroop de pijpen van het pak op. 

9. Stap in de laarzen en trek de pijpen over de laarzen – pas op voor 

beschadiging. 

10. Trek de reguliere nitril handschoenen aan. 

11. Trek de mouwen aan en sluit de rits tot halverwege. 

12. Trek de buitenste handschoenen aan over de mouwen van het pak. Bevestig 

de handschoenen met duct tape aan het pak (bij dubbele manchet: op 1e 

manchet). 

13. Zet volgelaatsmasker op en trek de banden aan. 

14. Doe een fit-test met positieve en negatieve druk. Aanpassen indien nodig. 

15. Trek capuchon over het hoofd, sluit de rits van het pak (en evt plakstrip) 

volledig. 

16. Zorg dat de rand van de capuchon over de rand van volgelaatsmasker / bril 

valt. 

17. Maak volgelaatsmasker met tape vast aan de rand van de capuchon (lipje voor 

losmaken). 

18. Deco coördinator controleert of de PBM juist is aangetrokken. 

19. Ga met het complete deco team naar ontsmettingszone na akkoord van de 

deco coördinator. 
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Instructiekaart aantrekken PBM Spatshort 

Deze kleding is voor medewerkers die de ontsmette ruimte gaan opruimen en 

verder schoonmaken na ontsmetting, of helpers bij het aan- en uitrekken van de 

PBM van het deco team. 

1. Trek beschermende kleding aan over eigen kleding. 

2. Spatshort over eigen kleding. 

3. Trek handschoenen aan waarbij handschoenen over mouwen spatschort 

vallen. 

4. Mondkapje met spatscherm aantrekken. 

5. Eigen schoenen vervangen door laarzen, waarbij eigen kleding over laarzen 

valt. 
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Instructiekaart aantrekken Microgard PAPR 

1. Beschermingsmiddelen (aantrekken bij opslaglocatie): 

a. Microchem 4000 pak met Proflow2 motorunit. 

b. 2 ABEK P3 filters in intacte seal-bag (check houdbaarheidsdatum). 

c. Laarzen, 2 binnen handschoenen en 2 buitenhandschoenen, tape. 

2. Advies: sanitaire stop voor aantrekken van pak.  

3. Bevestig filters aan rugzijde, slang gaat naar hoofdeind. Steek de filters van 

buitenaf door het pak en schroef ze op de motorunit. 

4. Bevestig de luchtuitlaatslang aan de achterkant van het pak en koppel het 

uiteinde van de slang aan de motorunit. 

5. Trek evt. schoenen uit. 

6. Ga zitten op een stoel. Steek voeten en benen zo ver mogelijk in het pak.  

7. Trek pak omhoog en maak motorunit vast op de rug. 

8. Schakel de aanblaasunit in en check werking en batterijstatus. Sluit met de hand 

luchtuitlaat af. Hoorbaar signaal klinkt. Display knippert met symbool P0. 

Verwijder hand, geluidsignaal stopt en display geeft A- of P-code. Bij A0 is de 

batterij leeg, dan motorunit eerst opladen voor gebruik. 

9. Trek het pak omhoog en trek de mouwen aan. Laat de kap nog hangen. 

10. Stap in laarzen (let erop dat de buitenste pijpen over de laarzen vallen). 

11. Trek dunne onderhandschoenen aan onder het pak. 

12. Trek buitenhandschoenen aan over binnenmanchet; plak vast aan 

binnenmanchet (niet te vast) en controleer of het goed afsluit. 

13. Check of motorunit lucht produceert. 

14. Helper helpt hoofd in kap. 

15. Drager spreidt armen, helper sluit de ritsen en plakt de overlappen dicht. 

16. Laat naam, functie en starttijd op tape op de borst en rug bevestigen. 

17. Ga met compleet deco team naar ontsmettingszone na akkoord van de 

coördinator deco. Let op: dragen van pak in principe beperken tot één uur. 
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Checklist controle PBM overall met capuchon  

1. Controleer filterbussen (is beveiliging verwijderd). 

2. Controleer handschoenen en zorg dat over in de mouwen van het pak zitten (dus 

handschoen over mouw van het pak). 

3. Controleer laarzen (let er op dat de pijpen over de laarzen vallen). 

4. Controleer gelaatsmasker op goed afsluiten. Masker onder capuchon van pak. 

5. Controleer op verstaanbaarheid van communicatie. 

 

 
  



 

32 Leidraad opvang chemische slachtoffers – De Acute Opvang 

Checklist controle PBM PAPR  

1. Controleer houdbaarheidsdatum: intacte seal-bag filterpack en batterij. 

2. Controleer bevestig filters aan rugzijde. 

3. Controleer of motorunit werkt. (Wacht tot groene LED-lamp brandt. Motor is 

hoorbaar.) 

4. Test de luchttoevoer. (Sluit met de hand luchtuitlaat af. Hoorbaar signaal klinkt, 

rode LED knippert. Verwijder hand, groene LED-lamp gaat weer branden. Zet 

motor uit.) 

5. Check aantrekken katoenen overall drager beschermingsmiddelen (indien van 

toepassing). 

6. Check handschoenen op juiste wijze aan hebben en meenemen waterfles. 

7. Controleer sluiting rits en laarzen bij alle leden deco team. 

8. Noteer wie is ingezet, welke maat pak is gebruikt en op welk moment de rits is 

gesloten. 
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Instructiekaart ontbloten slachtoffer / droge ontsmetting 

Maatregelen bij ABC instabiel slachtoffer:   

1. Waarschuw SEH arts deco team wanneer slachtoffer ABC instabiel lijkt en/of 

specialistische medische behandeling nodig heeft. 

2. Ontvang het slachtoffer en vertel wat er gaat gebeuren. Houd goed contact! 

3. Eventueel vastzittende kleding niet verwijderen maar eerst nat (plaatselijk) 

spoelen in de doucheruimte. Ga naar instructiekaart instructiekaart natte 

ontsmetting slachtoffer.  

Bij besmetting met vaste stof:   

1. Laat het slachtoffer de neus snuiten. 

2. Geef het slachtoffer adembescherming (FFP2 kapje). 

3. Borstel achtergebleven poeder voorzichtig weg met een zachte borstel. 

4. Vang poeder op of spoel het weg met een zachte straal (voorkom stuiven). 

Verwijderen loszittende kleding: 

1. Maak foto’s van het slachtoffer en diens bezittingen, ook ivm follow-up. 

2. Verwijder loszittende kleding als volgt: 

a. nooit kleding over het hoofd uittrekken. 

b. bij staand slachtoffer kleding aan de rugzijde open knippen (met crashschaar) 

en van hoofd naar voeten verwijderen. 

c. bij liggend slachtoffer kleding aan de buikzijde van hoofd naar voeten open 

knippen (met crashschaar), oprollen, klein bundelen en verwijderen. 

3. Alle kleding in een zak doen, labelen en afsluiten. Doe persoonlijke bezittingen in 

een aparte zak. Deze blijft bij het slachtoffer. 

4. Doe het slachtoffer een polsbandje om met naam en code. 

5. De arts deco team beslist of na het ontbloten nog natte ontsmetting nodig is: 

a. Als geen verdere ontsmetting nodig is (gas): 

i. Begeleid het slachtoffer naar de schone zone of laat het slachtoffer 

ophalen met een ziekenhuisbed. 

ii. Keer terug naar de uitkleedruimte voor een volgend slachtoffer of 

beëindig ontsmetting op instructie van de coördinator deco. 

b. Als wel natte ontsmetting nodig is (vloeistof of vaste stof): 

i. Leg het slachtoffer ruggelings op een douchebrancard. 

ii. Ga met het slachtoffer naar de doucheruimte en start met ontsmetten 

conform de instructiekaart natte ontsmetting slachtoffer.   
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Instructiekaart natte ontsmetting slachtoffer 

1. Slachtoffer komt op douchebrancard in de doucheruimte. 

2. Vertel het slachtoffer wat er gaat gebeuren. Houd goed contact met het 

slachtoffer! 

3. Controleer de waterstraal en de temperatuur van het water voordat de 

waterstraal op het slachtoffer komt. 

4. Verdeel de rollen: douchen/schoonmaken of helpen slachtoffer. 

5. Werk van hoofd naar voeten.  

a. Voorzijde met 2 hulpverleners tegelijk schoonmaken, werk gelijk op. 

b. Achterzijde: 1 persoon schoonmaken, tweede rolt slachtoffer. 

6. Bij vastzittende kleding: eerst voorzichtig spoelen met ruim water tot kleding los 

gehaald kan worden zonder de huid van het slachtoffer te beschadigen. 

a. Na losweken kleding verwijderen zoals beschreven in instructiekaart 

ontbloten slachtoffer.   

Bij besmetting met vloeistof (en resten gas) 

1. Was het slachtoffer met een spons en een zachte straal met ruim water. 

2. Gebruik zeep indien opgedragen door coördinator deco of de arts deco team. 

Voor vloeistof en vaste stof 

1. Werk van het hoofd naar de voeten. 

2. Was goed alle huidplooien en het haar.  

 Let op de oren, hals, oksels, lies en knieholte. 

3. Voorkom zo goed mogelijk dat spoelwater in ogen en wonden loopt. 

4. Ontsmetting is gereed als arts deco team dat aangeeft (richttijd 10 minuten). 

5. Zorg dat de douchebrancard incl. wielen goed schoon is voor overdracht naar de 

schone zone. 

6. Breng het slachtoffer op de douchebrancard over naar de schone zone. 

7. Breng het slachtoffer over op ziekenhuisbed. 

8. Breng de douchebrancard terug naar de uitkleedruimte. 

9. Begin met ontbloten van een nieuw slachtoffer of beëindig ontsmetting op 

instructie van de coördinator deco. 
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Instructiekaart overdracht nat en schoon slachtoffer 

1. Ziekenhuis personeel staat klaar in de schone zone met een ziekenhuisbed, 

handdoeken, kleding en dekens. 

2. Deco team brengt slachtoffer nat en schoon op douchebrancard op de rand van 

de vuile en schone zone. Slachtoffer kan zonder persoonlijke bescherming 

verder worden opgevangen. 

3. Waarschuw een SEH arts wanneer het slachtoffer ABC instabiel lijkt en/of 

specialistische medische behandeling nodig heeft. 

4. Ontvang het slachtoffer en vertel wat er gaat gebeuren. 

5. Controleer tijdens het afdrogen op tekenen van onvoldoende of incomplete 

ontsmetting. 

6. Droog het slachtoffer af: 

a. Droog het slachtoffer zo goed mogelijk af op de douchebrancard. 

b. Verplaats het slachtoffer naar het ziekenhuisbed. Zorg voor voldoende 

mensen: slachtoffer is nog niet helemaal droog! 

c. Maak het slachtoffer helemaal droog en wikkel hem/haar in een deken voor 

vervoer naar de SEH. 

d. Doe de natte handdoeken in de waszak. 

7. Vervoer het slachtoffer op de gebruikelijke wijze naar de SEH. 

8. Zet de douchebrancard klaar voor ophalen door een deco team. 

9. Zet een nieuw ziekenhuisbed klaar voor ontvangst van het volgende ontsmette 

slachtoffer. 
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Instructiekaart uittrekken PBM Overall met capuchon 

1. Bij einde ontsmetting: alle gebruikte materialen en muren goed reinigen zodat de 

opruimploeg ze kan opruimen. 

2. Helper trekt ziekenhuisschort aan en gewone nitril handschoenen. 

3. Elkaar’s pak en laarzen goed afspoelen met water en zeep in de 

ontsmettingszone. Controleer elkaar op afdoende ontsmetting. 

4. Stap naar de rand van het schone gebied en ga op de speciaal daarvoor 

bestemde zak staan. 

5. Haal alle tape rond het masker los en leg deze in de afvalzak - buitenste 

handschoenen blijven vast zitten. 

6. Rits het pak open, liefst door collega decoteam. 

7. Doe de capuchon af, liefst vanaf de achterzijde door collega decoteam. 

8. Drager haalt armen uit mouwen, binnenste handschoenen blijven aan. 

9. Laat het pak zakken tot op de laarzen, en ga weer op de stoel zitten. 

10. Helper laat drager uit de laarzen stappen op schoon gebied waarbij pak en 

laarzen in de ontsmettingszone blijven liggen. 

11. Zet het volgelaatsmasker af: kijk naar beneden, nekbanden loshalen, over het 

hoofd naar voren/onder trekken met gesloten ogen en uitademing. 

12. Leg het masker met filters in de vuile zone. 

13. Doe de binnenste handschoenen uit en leg ze in de afvalzak. 

14. Douchen, omkleden in normale werkkleding en eventueel voor korte medische 

check naar de SEH. 

15. Helper haalt pak uit de laarzen en filters van het masker, legt pak en masker in 

een zak/ton en sluit de zak/ton af. 

16. Laarzen en volgelaatsmasker voor hergebruik laten reinigen door 

schoonmaakploeg. 
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Instructiekaart uittrekken PBM Spatshort 

1. Bij einde ontsmetting / opruiming alle gebruikte materialen in speciale plastic zak 

doen. 

2. Spatschort en handschoenen van binnen naar buiten uitrekken evt. met behulp 

van helper. 

3. Laarzen uit doen bij schoon gebied en eigen schoenen aantrekken. 

4. Indien nodig douchen, omkleden in normale werkkleding en eventueel voor korte 

medische check naar de SEH. 
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Instructiekaart uittrekken PBM met motorunit 

1. Bij einde ontsmetting: alle gebruikte materialen en muren goed reinigen zodat de 
opruimploeg ze kan opruimen. 

2. Pak en laarzen goed afspoelen met water en zeep in de ontsmettingszone. 
Controleer elkaar op afdoende ontsmetting. 

3. Plaats 2 afvalzakken, 2 krukken en afvalton aan rand vuile zone. 

4. Stap naar rand schoon gebied en ga op speciaal daarvoor bestemde zak staan. 

5. Open bij elkaar de ritsen volledig (drager heeft armen wijd). 

6. Draai bij elkaar de filters van de aanblaasunit en gooi in afvalzak. 

7. Langste helper trekt bij kortste helper kap af naar achteren en stroopt van 
buitenaf pak af tot de heupen en mouwen uit.  

8. Kortste helper trekt bij langste helper kap af naar achteren en stroopt van 
binnenaf pak af tot de heupen en mouwen uit.  

9. Schakel bij elkaar de aanblaasunit uit en maak zelf heupband los. 

10. Laat pak in afvalzak op de enkels zakken en ga zitten op de kruk. 

11. Doe de voeten uit de laarzen en zet voeten in schoon gebied. 

12. Doe de binnen handschoenen uit en leg ze in de vuilniszak. 

13. Stap verder in de schone zone. 

14. Douchen, omkleden in normale werkkleding en eventueel voor korte medische 
check naar de SEH. 

15. Een helper haalt de aanblaasunit en laarzen los van het pak voor hergebruik. 
Laarzen nogmaals reinigen. Afvalzak met pak en handschoenen afsluiten en 
wegwerpen.  

16. Laad de aanblaasunit volledig op voor een volgend gebruik. 
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Instructiekaart afschalen en opruimen 

Afschalen en opruimen 

1. De medisch coördinator (MC) SEH geeft aan wanneer het laatste besmette 

slachtoffer is geweest. 

2. MC SEH geeft door aan het deco team dat de ontsmetting wordt beëindigd. 

3. MC SEH geeft deco team opdracht om alle materialen in de ontsmettingszone te 

reinigen zoals de slachtoffers zijn gereinigd, de coördinator deco zie erop toe dat 

dit goed gebeurt. 

4. Daarna reinigen de leden van het deco team elkaar. 

5. Pak de zakken voor afvoer van de PBM en spreidt er één per lid van het deco 

team uit in de schone zone. 

6. Trek handschoenen aan. 

7. Geef elk lid deco team apart toestemming om op een zak te stappen. 

8. Help lid deco team bij uittrekken van de PBM. 

9. Lid deco team kan naar de opslaglocatie voor omkleden. 

10. Registreer per persoon het tijdstip waarop het pak weer is geopend. 

11. Zak met PBM dichtbinden en labelen. 

12. Laarzen zijn na extra spoelen gereed voor hernieuwd gebruik. 

13. Neem de instructiekaarten van alle leden deco team weer in en sla ze op in de 

klapper. 

Schoonmaak 

1. Opruimploeg [van facilitaire dienst] PBM verstrekken tegen nat worden: 

a. Spatschort; 

b. Laarzen; 

c. Mondmasker met spatscherm; 

d. Handschoenen. 

2. Leden opruimploeg trekken PBM aan cf instructiekaart aantrekken PBM 

Spatschort. 

3. Opruimploeg droogt alle gebruikte materialen af. 

4. Laat de opruimploeg alle disposable materialen weggooien in een afvalzak. 

5. Herbruikbare materialen: 

• Opruimploeg maakt deze nogmaals schoon 

• Berg alle overige materialen met de opruimploeg op in de kasten. 

6. Leden opruimploeg trekken PBM uit cf instructiekaart uittrekken PBM 

Spatschort.  

7. Coördinator deco noteert het aantal verbruikte materialen en specificaties zoals 

de maat van de gebruikte pakken en geef dat door aan de TL SEH. 
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5 Acroniemen 

BHV = Bedrijfshulpverlening 

BT = beleidsteam 

CBRN = Chemisch Biologisch Radiologisch en Nucleair 

GAGS = geneeskundig adviseur gevaarlijke stoffen 

GHOR = Geneeskundige Hulp organisatie in de Regio 

MC = Medisch coördinator 

MKA = Meldkamer Ambulance dienst 

MIST = Mechanism of Injury Signs Treatment given 

NVIC = Nationaal Vergiftiging en Informatie Centrum 

OT= operationeel team 

OvD= Oudste van Dienst 

PBM = Persoonlijke Beschermings middelen 

SEH = Spoedeisende Hulp 

SITRAP = Situatie rapportage 

TL = Teamleider 

VWS = Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 

ZiROP = Ziekenhuis rampen opvangplan 

 

 



 

41 Leidraad opvang chemische slachtoffers – De Acute Opvang 

6 Colofon 

De Leidraad opvang chemische slachtoffers; “de acute opvang” is een uitgave van het Netwerk Acute 

Zorg Brabant. In dit document is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 

Leidraad CBRN. ZonMW, 2009. P. Boele van Hensbroek (AMC, Amsterdam), C. van Elst (St. 

Elisabethziekenhuis, Tilburg), J. De Vetter (Erasmus MC, Rotterdam). 

Richtlijn ‘Chemische Slachtoffers op de SEH’. Traumacentrum Noord-Nederland, 2011. Project CBRN 

preparatie Noord-Nederland. M. Ruijten (CrisisTox Consult), M. Eggens (GGD Groningen).  

Handreiking ‘Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH’. Netwerk Acute Zorg Zwolle, 2011.  

H. Naber, R. van de Weerdt, P. van den Hazel et al.  

Provider Manual Advanced Hazmat Life Support, 5th ed. 2017. 

Manual Major Incident Medical Management and Support. (MiMMS). Stichting ALSG Riel. 

Manual Hospital Major Incident Management and Support (H-MiMS). Stichting ALSG Riel. 

CBRN Protocollen Franciscus Ziekenhuis Roosendaal en St. Elisabeth ziekenhuis Tilburg. 

 

Auteurs: 

Dhr. M. Ruijten  CrisisTox Consult 

Mevr. P. van Roessel St. Elisabeth ziekenhuis Tilburg 

 

De eerste versie is ontwikkeld in een project vanuit het NAZB waaraan de volgende organisaties hebben 

bijgedragen: NAZB, Jeroen Bosch ziekenhuis, Maxima Medisch Centrum, Catharina ziekenhuis, Elkerliek 

ziekenhuis, GHOR Brabant Zuid-Oost, Franciscus ziekenhuis Roosendaal, Bureau Gezondheid Milieu en 

Veiligheid.  

 

Vanuit het project Planvorming CBRN van ROAZ-regio West hebben de volgende organisaties 

bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van de leidraad: 

LUMC, MCH, Haga ziekenhuis, Bronovo ziekenhuis, Diaconessenhuis, Groene Hart ziekenhuis, Lange 

Land ziekenhuis, Reinier de Graaf groep, Rijnland ziekenhuis, GHOR Haaglanden en Hollands Midden, 

RAV Hollands Midden, Witte Kruis ambulancezorg en ambulancezorg Zoetermeer.  
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