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Campus Aula
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Veiligheid
veiligheid@ugent.be

Noodplanning
noodplanning@ugent.be

Psychosociaal 
welzijn

vertrouwenspersoon@ugent.be

DMT
gezondheid@ugent.be

Fysische controle
straling@ugent.be

- Mathias Vanhaverbeke

- Stefanie Mortier



Eerste

Interventie
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evacuatiehelper

evacuatiehelper
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EIP

= actief meehelpen bij incidenten

= opleidingen volgen

≠ verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de veiligheid

≠ eigen veiligheid in gevaar brengen
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TAKEN EIP

1. Preventief: brandveiligheid optimaliseren

2. Melding en alarmering

3. Evacuatie en bijstand hulpdiensten



EIP

̶ Brand voorkomen: Wees opmerkzaam!
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1. Preventief: brandveiligheid optimaliseren
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Geen brandlast in vluchtwegen en traphallen!
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Goed omgaan met elektrische toestellen!
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Opgelet bij opladen van elektrische fietsen/steps!

→ Geen elektrische fietsen/steps in gangen, traphallen, vluchtwegen
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Rookverbod!
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Detector onbruikbaar!



EIP

̶ Brand voorkomen: alert zijn voor mogelijke gevaarlijke situaties

̶ Eerste interventie: voorbereid zijn om gepast te reageren
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Eerste interventie
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- Blusmiddelen
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Basisopleiding

PAULO

Basisopleiding

PAULO

Blusunit

Halve dag

Basisopleiding

PAULO

Blusunit

Halve dag

Opleiding 

gevorderden PAULO

start
herhaalopleiding 

na 3 jaar Enz…
herhaalopleiding 

na 6 jaar

noodplanning@ugent.be (problemen bij inschrijven)

mailto:noodplanning@ugent.be


Opleiding Brandbestrijding

- Elke drie jaar opfrissen

- Inschrijven via UTOP

Basis

Gevorderden

(niet verplicht !!!)Gebruik in de catalogus van UTOP de zoekterm “EIP”



Opleiding EHBO

- Elke drie jaar opfrissen

- Inschrijven via UTOP

Gebruik in de catalogus van UTOP de zoekterm “EIP”



Eerste interventie
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- Blusmiddelen: zichtbaar en bruikbaar



Eerste interventie
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→ Toezicht op de blusmiddelen

Bereikbaar? Zichtbaar?Aanwezig?



Eerste interventie
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→ Toezicht op de blusmiddelen

Bruikbaar?



Eerste interventie
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→ Blusmiddelen

→ EHBO lokalen 

→ EHBO koffers



Eerste interventie
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→ Blusmiddelen

→ EHBO lokalen 

→ EHBO koffers

→ AED



EIP

̶ Brand voorkomen: alert zijn voor mogelijke gevaarlijke situaties

̶ Eerste interventie

̶ Schadelijke gevolgen van brand beperken
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Schadelijke gevolgen van brand beperken
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→ Compartimentering
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Brand blijft beperkt tot 

deel van gebouw.

Evacuatie en 

interventie kan veilig in 

de rest van het gebouw

Schadelijke gevolgen van brand beperken

→ Compartimentering



Gevaren van rook:

- Zichtbaarheid daalt:

→ Evacuatie moeilijker

→Interventie moeilijker

- % zuurstof daalt

- Toxisch: CO, fosgeen, HCN….

- Hitte:

- Ademhaling

- Secundaire brandhaarden



Schadelijke gevolgen van brand beperken
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Bescherm je vluchtweg!

- Gangdeuren

- Deuren traphallen



Schadelijke gevolgen van brand beperken
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Deuren zoveel mogelijk gesloten houden!



Schadelijke gevolgen van brand beperken
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Deuren zoveel mogelijk gesloten houden!



Schadelijke gevolgen van brand beperken
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→ Evacuatiewegen en nooduitgangen

(verlichting, push-bar, doorgang,..)



Snelle en veilige evacuatie
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→ Evacuatiewegen en nooduitgangen

Evacuatieplannen
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EIP

2. Melding en alarmering
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EIP

2. Melding en alarmering
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EIP

2. Melding en alarmering
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EIP

2. Melding en alarmering
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EIP

2. Melding en alarmering
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EIP

2. Melding en alarmering
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EIP

2. Melding en alarmering
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EIP

2. Melding en alarmering
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EIP

2. Melding en alarmering

→ Geef info door aan het PermanentieCentrum
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EIP

2. Melding en alarmering

→ Contacteer het 

06.18.100.020

Braunschool



Eerste interventie
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→ Breng jezelf niet in gevaar!

→ Alarmering en melding hebben voorrang

→ UGent: evacuatie gericht!

→ Bluspoging: 

- niet alleen

- PerC verwittigd

- niet door rook
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EIP

2. Melding en alarmering



NOODNUMMER UGENT 88

PERMANENTIECENTRUM

09 /264 88 88

waarschuwingssignaal

Gebouwgebruiker / EIP:

- Oorzaak zoeken:

controleer omgeving +     

herhaalbord

- Eerste interventie

Stuurt bewakingsagent ter plaatse

Informatie uitwisselen

Detectie 

Melding

Escalatie

Beslissing tot 

ondernemen van 

verdere acties

- Evacuatie

- Contacteren van (openbare) 

hulpdiensten 

- …
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EIP

3. Evacuatie en bijstand hulpdiensten



Evacuatiealarm hoorbaar over het hele gebouw of de hele campus

Onmiddellijk gebouw verlaten

Waarschuwingsalarm Evacuatiealarm

Evacuatiealarm steeds hoorbaar in het volledige gebouw!



Onmiddellijk gebouw verlaten

Evacuatiealarm steeds hoorbaar in het volledige gebouw!

Reageer onmiddellijk, ook als je niet onmiddellijk gevaar ziet!

Evacuatiealarm hoorbaar over het hele gebouw of de hele campus









https://www.ugent.be/re/nl/faculteit/welzijn-milieu-veiligheid/richtlijnen-bij-alarm.htm







Globale evacuatie







Evacuatiealarm Korte Meer: herhaalborden



Snelle en veilige evacuatie
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→ Snelle evacuatie: < 3 min

TAKEN EIP bij evacuatiealarm:

- (Bege)leiding evacuatie:
- Uitrusting aandoen (herkenbaarheid)



Snelle en veilige evacuatie

62



Snelle en veilige evacuatie
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→ Snelle evacuatie: < 3 min

TAKEN EIP:

- (Bege)leiding evacuatie:
- Uitrusting aandoen (herkenbaarheid)

- Aanwezigen aanspreken

- Vluchtweg aanwijzen + begeleiden

- Alle ruimtes van je zone controleren
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EIP https://www.ugent.be/re/nl/faculteit/welzijn-milieu-veiligheid/eip

https://www.ugent.be/re/nl/faculteit/welzijn-milieu-veiligheid/eip
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EIP https://www.ugent.be/re/nl/faculteit/welzijn-milieu-veiligheid/eip

https://www.ugent.be/re/nl/faculteit/welzijn-milieu-veiligheid/eip


Snelle en veilige evacuatie
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→ Snelle evacuatie: < 3 min

TAKEN EIP:



Snelle en veilige evacuatie
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→ Snelle evacuatie: < 3 min

TAKEN EIP:
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Snelle en veilige evacuatie
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→ Snelle evacuatie: < 3 min

TAKEN EIP:

- (Bege)leiding evacuatie:
- Uitrusting aandoen (herkenbaarheid)

- Aanwezigen aanspreken

- Vluchtweg aanwijzen + begeleiden

- Alle ruimtes controleren

- Omgeving veilig achterlaten

- Iedereen naar de verzamelplaats



Verzamelplaats
Kouter



Veilig oversteken
Voetpaden gebruiken



Kouter
Volledig gebruiken
doorstromen



Snelle en veilige evacuatie
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→ Snelle evacuatie: < 3 min

TAKEN EIP:

- (Bege)leiding evacuatie:
- Uitrusting aandoen (herkenbaarheid)

- Aanwezigen aanspreken

- Vluchtweg aanwijzen + begeleiden

- Alle ruimtes controleren

- Omgeving veilig achterlaten

- Iedereen naar de verzamelplaats

- Gebouw beveiligen



- Gebouw beveiligen
- Begeleiden naar de verzamelplaats
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- Gebouw beveiligen
- Begeleiden naar de verzamelplaats



Snelle en veilige evacuatie
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Snelle en veilige evacuatie
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→ Gebouw beveiligen



Begeleiden hulpdiensten
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Begeleiden hulpdiensten
Evacuatiehulpfiche
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Begeleiden hulpdiensten
Evacuatiehulpfiche
→ Sharepoint: EIP Technicum

→ Ufora.ugent.be: EIP Technicum
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Begeleiden hulpdiensten
EIP-leiders: registratiedocument
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→ Organisatie van de verzamelplaats

- Blijf bij je collega’s staan. Laat niemand zomaar vertrekken

- Vul evacuatiehulpfiche in

- Geef info door aan EIP-leiders: EHF afgeven, belangrijke 

zaken mondeling doorgeven

- Beschikbaar voor bijkomende vragen en taken van EIP-

leiders

- EHBO

- Na afloop iedereen terug naar het gebouw begeleiden



Snelle en veilige evacuatie

→ Evacuatiestoel

https://youtu.be/2uILaYF82L0 https://youtu.be/I4g9jYqA9M4



Snelle en veilige evacuatie

→ Evacuatiestoel

evacuatiestoel



Snelle en veilige evacuatie

→ Evacuatiestoel



Evacuatieoefening

voorjaar 2023



Vragen / opmerkingen / suggesties: Noodplanning@ugent.be

Dringende meldingen: 09/ 264 88 88 Permanentie@ugent.be


