


Tenslotte beveiligd 
 

Agressie in huisartsenpraktijken; uit gesprekken met artsen bleek dat het geen incidenten betreft 

maar dat agressie zowel verbaal als fysiek met regelmaat voorkomt. Ook blijven artsenpraktijken 

niet verschoond van inbraken en insluipingen. Om inbraak en agressie en de negatieve gevolgen 

ervan te beheersen zijn organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen noodzakelijk, 

zowel preventief als in reactie op incidenten. 

 

 

 

 

Leeswijzer 
 

 ‘Tenslotte beveiligd’ bespreekt de problematiek en de mogelijke maatregelen ter voorkoming van 

agressie. 

Paragraaf 1 behandelt de algemene problematiek en de risicoklasse van praktijkruimten. De 

organisatorische maatregelen worden belicht in paragraaf 2; hierbij komen zaken aan de orde als 

sluitronde, ontzegging om in de praktijk te komen en organiseren van bijeenkomsten met 

personeel. Paragraaf 3 en 4 behandelen de bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen. 

Tenslotte, laat beveiliging geen sluitpost zijn. Een beveiligingsplan en goede onderlinge afspraken 

voorkomen veel ellende en bevorderen een gevoel van veiligheid. 



1. Algemeen 
 

 

1.1 Het probleem 

 

Agressie 

Het komt voor dat patiënten verbaal agressief zijn naar hun huisarts of de assistenten uit onvrede 

over behandeling of over de termijn waarop een afspraak kan worden gemaakt of omdat de patiënt 

in de war is. Soms wordt fysieke agressie hierbij niet geschuwd. De maatregelen, die artsen nemen 

om agressie in de toekomst te voorkomen, zijn meestal beperkt.  Wel maakt men afspraken met 

collega’s en assistenten over de benadering van de betreffende patiënt.  

Vanuit de Arbowet moet de werkgever, c.q. de huisarts, de risico’s in kaart brengen en beleid 

voeren om de medewerkers van de huisartsenpraktijk tegen agressie en de negatieve gevolgen 

ervan te beschermen. 

 

Inbraken 

Net als bij ‘gewone’ bedrijven en instellingen wordt bij huisartspraktijken gestolen en ingebroken. 

De computerapparatuur, dokterstassen en het instrumentarium vormen meestal de buit. 

 

Insluipingen 

Door het vaak openbare karakter van een artsenpraktijk komt diefstal zonder inbraak (insluiping) 

uit de behandelkamer, balie- en/of wachtruimte regelmatig voor. Toppers zijn geld en tassen, 

zowel van artsen als assistenten. Op de tweede plaats diverse spulletjes uit de wachtkamer. 

 

1.2 Risicoklasse 

Voor het bepalen van de inbraakgevoeligheid worden de praktijkgebouwen ingeschaald in een 

risicoklasse. Deze indeling is ontwikkeld door het Nationaal Centrum voor Preventie namens de 

overkoepelende verzekeringsmaatschappijen. Bij de risicoklasse indeling worden risicopunten 

toegekend naar de aard van het object, de ligging van het object en de attractiviteit van de 

aanwezige goederen. 

Het puntentotaal leidt tot indeling in een bepaalde risicoklasse. Er zijn 4 risicoklassen, oplopend 

van klasse 1 (laag risico) tot klasse 4 (hoog risico). Hoe hoger de risicoklasse des te zwaarder de 

preventieve maatregelen zijn. Bij een gemiddelde praktijk is klasse 1 of 2 van toepassing. 

 

Meer informatie over de risicoklasse-indeling door het Nationaal Centrum voor Preventie vindt u bij 

www.ncp.nl. 

 

1.3 Preventieplan 

Essentieel onderdeel bij het creëren van een veilige werkplek is het maken van een calamiteiten 

preventieplan. Voor kleine praktijken is dit vanzelfsprekend minder omvangrijk dan voor de grotere 

praktijken. Het plan dient beveiligingsaspecten te behandelen op het gebied van de Arbo- en 

milieuregelgeving en de criminaliteit. Dit betreft ook de beveiliging van de Huisarts Informatie 

Systemen. Binnen de praktijk moet een verantwoordelijk persoon zijn aangewezen. 

 

We beperken ons hier tot de aspecten betreffende de agressie en criminaliteit. 

Een preventieplan agressie en criminaliteit bestaat uit drie onderdelen: 

• organisatorische maatregelen 

• bouwkundige maatregelen (compartimentering) 

• elektronische maatregelen. 

De organisatorische maatregelen (paragraaf 2) zijn zeer belangrijk; een deur met een goed slot 

werkt niet als men de deur open laat staan. 

Bouwkundige maatregelen (paragraaf 3) betreffen zowel de functionele indeling van de praktijk als 

de bouwkundige voorzieningen zoals sloten, inbraakwerend glas, etc. De elektronische maatregelen 

(paragraaf 4) dienen als aanvulling op de organisatorische en bouwkundige maatregelen. 

 

 

 

 



2. Organisatorische maatregelen 
 

 

Dit zijn maatregelen die eenvoudig te nemen zijn, maar vaak door hun eenvoud vergeten worden. 

Zij vormen een essentieel onderdeel van het preventieplan. 

 

2.1 Alleen werken 

Indien een assistente of arts als enige persoon in de praktijk werkt is het uit het oogpunt van 

preventie gewenst dat de toegangsdeur van de praktijk gesloten is. De patiënt belt aan en de 

assistentie kan via telecom of camera horen en zien welke bezoeker zich meldt. Dit voorkomt dat 

ongewenste personen (patiënten die eerder agressief zijn geweest of bedreigingen hebben geuit) 

zich zonder enige beperking toegang verschaffen tot de praktijk.  

 

2.2 Sluitronde 

De laatste persoon die het gebouw of de praktijk verlaat, controleert of de ramen, buitendeuren en 

‘compartimenten’ (ruimten waar kostbare zaken staan opgeslagen) zijn afgesloten. Het is aan te 

bevelen een extra drempel voor de inbreker op te werpen door de andere binnendeuren ook dicht 

(op slot) te maken. 

Bij de sluitronde is het handig om voor alle deuren die bij de praktijk horen dezelfde sleutel te 

gebruiken. Dit betekent dat in totaal twee sleutels (één voor de ramen en één voor de deuren) 

voldoende moeten zijn om alles af te sluiten. Uiteraard geldt dit niet voor sleutels van de 

medicijnkasten, kluizen, serverruimte, e.d. Bij grotere praktijken is een code-sleutelsysteem aan te 

bevelen. Een code-sleutelsysteem is eenvoudig en efficiënt en voorkomt dat men bij verlies van 

een sleutel de sleutels voor iedereen moet vervangen. 

De ramen en deuren die worden gebruikt als vluchtroute dienen bij het openen van de praktijk van 

het slot gehaald te worden. Zie tevens nooddeuren 3.5.3. 

 

2.3 Databestanden 

Het datasysteem moet deugdelijk en actueel beschermd zijn tegen virussen. 

De praktijk dient gebruik te maken van software met een officiële licentie. 

Er is een plan voor beveiliging van bedrijfsdocumenten, waarin ondermeer de wettelijke 

bewaartermijn van gegevens is gewaarborgd. 

De bescherming van persoonsgegevens moet gegarandeerd zijn. 

Er dient controle plaats te vinden van de naleving van het beleid. 

 

Bij het afsluiten van de computer moet van de data-bestanden een back-up worden gemaakt. Deze 

back-ups opbergen in een inbraak- en brandwerende kast. Ook kunt u de tape(s) opbergen in een 

brandwerende kist en deze vervolgens plaatsen in een inbraakwerende kast. Als u met een netwerk 

werkt moet de server in een compartiment worden geplaatst.  

 

2.4 Waardeberging, goederenregistratie en merken van waardevolle goederen 

De waardevolle goederen, zoals originele programma’s, geld, e.d., opbergen in inbraakwerende 

kasten of kluizen. In een grote inbraakwerende kast (compartiment) passen ook laptops, dossiers 

en andere attractieve zaken. 

Het verdient aanbeveling de waardevolle goederen, zoals computers, toetsenborden, printers e.d., 

te graveren of te merken met land + postcode + huisnummer (bijvoorbeeld NL 3813 PK 13). Dit 

kan preventief werken en vergemakkelijkt het rechercheren na ontvreemding. Beeldschermen 

kunnen tegen weggrissen worden beveiligd door ze vast te monteren aan het bureau met behulp 

van een beugel of iets dergelijks. 

Het is zinvol een register(s) aan te leggen met daarin zoveel mogelijk merknamen, types, 

serienummers, kleuren, afmetingen, e.d. van de inventaris en de waardevolle goederen. 

 

2.5 Instructie en bespreking met medewerkers 

Het effect van een beveiligingsplan valt of staat met de mensen die er mee omgaan. Daarom 

moeten zowel de artsen als de assistentie en eventuele andere medewerkers op de hoogte worden 

gebracht van wat er van hen wordt verwacht. En dit betreft zowel de beveiliging van het gebouw 

als de omgang met agressieve patiënten. Problemen betreffende ongewenst gedrag kunnen met 

elkaar worden besproken. Daarnaast worden medewerkers weerbaar tegen ongewenst gedrag door 



agressie-instructies of –trainingen. De kracht zit in herhaling dus laat de medewerkers regelmatig 

deelnemen aan een dergelijke instructie of training.  

Onderwerpen die besproken kunnen worden zijn: 

• actuele incidenten 

• waarom preventie? 

• wat is wel en niet toelaatbaar? 

• welke preventieve maatregelen zijn mogelijk? 

• wat te doen bij calamiteiten? 

• waar liggen de zwakke punten in het gebouw? 

 

2.6 Gesprekstechnieken 

Huisartsen en medewerkers moeten leren om te gaan met agressief en ongewenst gedrag van 

patiënten. Een goede gesprekstechniek om agressie op te vangen en om te buigen is daarbij van 

essentieel belang. Instrueer uw medewerkers daarover. Aanbevelingen en tips staan in het 

Personeelshandboek/Arbeidsomstandigheden/Omgang met agressie en ongewenst gedrag en in de 

Arbocatalogus van de LHV. 

Als ongewenst gedrag escaleert dan helpt een goede gesprekstechniek niet meer. Dan moeten er 

andere maatregelen worden genomen, zoals het inschakelen van de politie. 

 

2.7 Assistentie verlenen bij moeilijke patiënten 

Patiënten die emotioneel worden kunnen ongewenste omgangsvormen vertonen. Maak vooraf 

afspraken hoe je elkaar kunt helpen. Denk daarbij aan: 

• check na X minuten door even de spreekkamer in te lopen met thee/koffie 

• bel met elkaar en spreek vooraf een code af 

• gezamenlijk de patiënt spreken 

• geef extra aandacht aan de patiënt bij binnenkomst. 

Zie verder de Arbocatalogus. 

 

2.8 Melding, registratie en aangifte doen 

Om goed zicht te krijgen op de problematiek is het gewenst een registratie (logboek) bij de houden 

van alle calamiteiten die in en om een praktijk plaatsvinden. Hieronder volgt eerst een opsomming 

van de ‘soorten’ calamiteiten. Vervolgens wordt van elke ‘soort’ de wijze van afhandeling 

aangeduid. 

1. Niet criminele activiteiten, zoals wateroverlast, stormschade, e.d. 

2. ‘Lichte’ criminaliteit, zoals vernielde ruit, beschadigde auto’s, diefstal van spullen van 

personeel en dergelijke; zaken waarbij géén dader (meer is). 

3. Criminaliteit waarbij wel een dader aanwezig is, zoals huisvredebreuk, op heterdaad 

betrappen van vandalen of dieven. 

4. Diefstal of vernieling van spullen van patiënten (geen dader erbij). 

5. Zwaardere criminaliteit, zoals bedreiging, diefstal van grotere omvang, mishandeling, 

beroving, overval, e.d. 

6. Agressie en geweld (verbaal, fysiek en psychisch). 

 

Bovenstaande punten kunnen als volgt worden afgehandeld. 

*1. Bij niet bedreigende situaties de desbetreffende instantie via het algemeen nummer  

opbellen en bij bedreigende situatie (als elke seconde telt) 1-1-2 bellen en naar de 

betreffende instantie (politie, brandweer of ambulance) vragen. 

*2. Aangifte doen bij de plaatselijke politie. 

*3. Het formulier ‘Ontzegging bedrijf’ invullen en aangifte doen bij de politie;  

*4. Politie bellen en wachten tot deze er is om de dader op te halen. Tevens aangifte doen. 

*5. Bij diefstal van spullen van patiënten, deze voor aangifte verwijzen naar de politie. 

*6. Altijd aangifte doen. Gezien de ernst van deze feiten zal in de meeste gevallen via 1-1-2 de 

desbetreffende instantie gebeld worden en doet men aangifte bij het bureau van politie. 

*7. Bij eenvoudige zaken maakt men melding bij de vertrouwenspersoon van de LHV en bij 

ernstige zaken doet men aangifte bij de politie. 

 

2.9 Vertrouwenspersoon LHV 



Mede in verband met het vaak voorkomen van agressie in praktijken is er door de LHV 

een vertrouwenspersoon aangesteld. 

De vertrouwenspersoon van de LHV is er in de eerste plaats om de medewerker emotioneel op te 

vangen, te begeleiden en te ondersteunen na een incident. De vertrouwenspersoon heeft daarbij 

uitsluitend een ondersteunende en informerende rol. De vertrouwenspersoon houdt daarbij alleen 

rekening met het belang van de medewerker en doet niets zonder dat de medewerker dat wil. De 

vertrouwenspersoon is onafhankelijk van de LHV en de huisartsenpraktijk. De vertrouwenspersoon 

registreert en analyseert de meldingen en informeert de LHV over verbetermogelijkheden. 

 

2.10 Ontzegging om in de praktijk te komen 

Gezien het dienstverlenend karakter van artsen ligt het niet in hun aard patiënten de toegang tot 

de praktijk te ontzeggen. Maar het Burgerlijk Wetboek (art. 460) staat toe om bij gewichtige 

redenen de behandelingsovereenkomst op te zeggen. Volgens de juridische afdeling van de LHV 

zijn bedreigingen en mishandelingen zeker gewichtige redenen. Artsen kunnen gebruik maken van 

het formulier ‘Ontzegging bedrijf’. Hierin wordt de patiënt de toegang tot de praktijk (tijdelijk) 

ontzegd. De ontzegging dient uiteraard alleen in ernstige gevallen te gebeuren. De ontzegging 

moet in drievoud worden gemaakt. 

De ontzegging dient te worden afgegeven (of aangetekend opgestuurd) aan de patiënt, één kopie 

voor eigen administratie en één kopie voor de politie (bijvoorbeeld via wijkagent), zie formulier 

bijlage 5.1. Er zijn ook tussenoplossingen, zoals verwijzing naar een collega of met z’n tweeën de 

patiënt ontvangen. 



3. Bouwkundige maatregelen 
 

 

3.1. Functionele indeling 

Een belangrijk uitgangspunt bij preventieve beveiliging is een goede functionele indeling van de 

praktijk. Hierbij zijn vooral de volgende factoren van belang. 

• Een heldere overzichtelijke plattegrond van de praktijk. 

• Een goede scheiding van rust en onrust. Dat wil zeggen dat de ruimten waar de patiënten 

komen, de entree, de ontvangst en de wachtruimte (het onrust gebied) geconcentreerd zijn bij 

de ingang van de praktijk. Deze ruimten moeten goed te overzien zijn door de assistentie aan 

de balie. Het rustgebied wordt gevormd door de werkersgang en de werkersruimten (spreek-

onderzoekruimten, laboratorium, behandelkamers en de backoffice). Hier komt de patiënt 

alleen onder begeleiding van de arts of assistente. Bij een dergelijke opzet houdt men 

overzicht en worden de mogelijkheden van insluiping beperkt. Als voorbeeld is een plattegrond 

van een middelgrote praktijk bijgevoegd. De arcering geeft de scheiding aan tussen het 

onrustgebied en het rustgebied. 

• Een rustige looproute van de artsenkamers naar de assistentenruimten. Dat wil zeggen, de 

arts gaat niet langs of door de wachtruimte en niet langs de balie naar de backoffice 

(administratieruimte). Op deze wijze kunnen arts en assistentie contact hebben zonder 

‘toezicht’ van de patiënten. 

• De backoffice is niet zichtbaar voor de patiënt en aan de balie. Dit heeft twee voordelen. In de 

eerste plaats kan men rustig werken of overleggen zonder zelf gezien te worden door de 

patiënt aan de balie. In de tweede plaats kan de potentieel agressieve patiënt aan de balie het 

vermoeden hebben dat men hem/haar ziet vanuit de aangrenzende ruimte. 

 

 

 

 



3.2 Frontoffice (balie, receptie) 

Bij fysiek of verbaal agressieve patiënten vangt de assistentie zowel letterlijk als figuurlijk de 

eerste klappen. Het bouwkundig ontwerp en de inrichting van de frontoffice (balie) en de backoffice 

kunnen bijdragen aan het voorkomen en beperken van de gevolgen van agressie en geweld. Herbij 

zijn de volgende punten belangrijk. 

• Er is zicht vanuit de backoffie en/of de rest van de huisartsenpraktijk op de frontoffice  

bijvoorbeeld door een raam of glazen deur tussen de frontoffice en de backoffice. 

• De frontoffice heeft een vluchtroute. 

• Indien de frontoffice een afgesloten ruimte is dan dienen de deuren op de vluchtroute te 

openen in de vluchtrichting. 

• Het bevordert het gevoel van veiligheid als de balie afsluitbaar is met bijvoorbeeld schuifruiten 

van veiligheidsglas, voorzien van slot en borgpen. Zo’n schuifruit is ook makkelijk af te sluiten 

als de assistente eventjes weggaat. In bijzondere gevallen kan worden gekozen voor een balie 

die afsluitbaar is met het systeem waarbij een glasscherm na het indrukken van een knop zeer 

snel naar boven komt en de balie afsluit. 

• De frontoffice bij voorkeur altijd uitvoeren zonder toegang aan de voorzijde. 

• Het baliemeubel heeft een hoogte van tenminste 105 cm om te voorkomen dat men erover 

heen kan stappen of ‘erover gaat hangen’ om mee te lezen. (N.B. Indien men kiest voor een 

lage zit-zit balie (zie Arboregelgeving) dan zijn deze problemen niet te voorkomen. 

• Maak aan de voorkant van de balie géén ‘voetensteun’ of tassenplank om te voorkomen dat 

deze wordt gebruikt als opstapje. 

• De balie kan voorzien zijn van een knop voor stil (of luid) alarm; hiermee worden de andere 

collega’s in de praktijk gewaarschuwd (zie paragrafen 4.2 en 4.3). 

 

3.3 Backoffice (administratieruimte) 

Uit deze ruimte worden regelmatig dames- en dokterstassen gestolen. Dit kan men voorkomen 

door in de backoffice (of elders in de praktijk) uit het zicht van de bezoekers afsluitbare kastjes te 

monteren (lockers). Hierin kunnen dan tassen en andere persoonlijke waardevolle zaken worden 

geborgen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Wachtruimte 

De patiënten zullen in de praktijk in het algemeen even moeten wachten op een behandeling, 

recept of spreekuurgesprek. Het is belangrijk om een plezierig ingerichte wachtruimte te hebben. 

Dit kan agressie voorkomen. Een goede wachtruimte heeft voldoende comfortabele zitplaatsen, 

recente lectuur, speelmogelijkheid voor kinderen en is rustig. De wachtruimte is verder goed 

verlicht en heeft een prettige uitstraling; zie verder het Handboek Bouw Eerste Lijn, Het Handboek 

Bouw Huisartsenpraktijken (uitgave in 2010) en het Programma van eisen 2009 e.v. van de 

bouwadviesgroep-LHV voor aantallen wachtplaatsen en indelingssuggesties. 

 

3.5 Deuren, ramen, hang- en sluitwerk 

Inbraakvertragende maatregelen zoals hang- en sluitwerk, hekwerken, barrièrestangen, 

veiligheidsbeslag en dergelijke moeten voldoen aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen, in klasse 1 

of 2; zie hoofdstuk 1. 

Ten behoeve van het Politie Keurmerk zijn richtlijnen en productenlijsten samengesteld. Alle ‘Politie 

Keurmerk’ en ‘BORG-erkende’ bedrijven zijn op de hoogte van deze richtlijnen. 

Architecten en aannemers kunnen deze lijsten opvragen bij het Nationaal Politie Instituut in Den 

Haag, afdeling Politie Keurmerk. 

Bij nieuwbouw of grootschalige renovaties moeten op de bereikbare ramen en deuren (NEN 5087) 

geattesteerde gevelelementen (NEN 5096) worden toegepast. Aannemers, architecten e.d., kunt u 

verwijzen naar het Bouwbesluit en naar het Politie Keurmerk nieuwbouw. 

 

3.5.1 Speciale deuren 

Het is prettig om tenminste één van de spreek/onderzoekruimten of de behandelkamer te voorzien 

van een vluchtroute. Vooral bij avonddienst als men alleen in de praktijk is. Er moet dan sprake 

zijn van een spreekkamer met een aparte onderzoekruimte. 

Om een vluchtweg uit de spreekkamer te hebben kunt u een deur situeren van de onderzoekkamer 

naar de gang of algemene ruimte (circuit). Bij calamiteiten kan deze deur dan als vluchtdeur 

worden gebruikt. De deur tussen de onderzoekruimte en de spreekkamer moet aan de zijde van de 

spreekkamer worden voorzien van z.g. ‘blind’ beslag, waardoor de agressieve patiënt niet achter 

de arts kan aanlopen. Dit beslag hoeft uiteraard niet inbraakwerend te zijn. Wel dient de cilinder 

gebruikt te kunnen worden aan de zijde van het ‘blind’ beslag, waardoor deze wel met de sleutel 

kan worden geopend. 

 

3.5.2 Raam als vluchtroute 

Als een raam of deur naar de straat of tuin als vluchtroute wordt gebruikt dan dienen er zo min 

mogelijk sloten op dit raam te zijn; bij voorkeur slechts één slot (klasse zwaar). Uiteraard moet het 

geregeld worden dat het raam niet op slot is als de praktijk geopend is en het raam moet worden 

afgesloten tijdens de sluitronde. 

N.B. In principe mag een raam niet als vluchtroute bij brand worden bestempeld. 

 

3.5.3 Nooddeur (bij brand e.d.) 

De nooddeur moet voorzien zijn van een z.g. paniekslot of omgekeerde veiligheidsespagnolet en 

aan de scharnierzijde van drie verlijmde dievenklauwen of van drie goedgekeurde scharnieren. 

Glas in of naast de nooddeur moet inbraakwerend (2 sterren **) zijn of het glas moet voorzien zijn 

van inbraakwerende folie, bijvoorbeeld SecuShield/Windowgard. Om te voorkomen dat de dief door 

het maken van een z.g. handgat de nooddeur kan openen moet rond het slot ongeveer 1 m 

inbraakwerend materiaal zijn. 

 

3.5.4 Compartiment 

Een compartiment is een beveiligde ruimte waar kostbare goederen, zoals laptop, geldkistjes, 

originele programma’s en opiaten kunnen worden opgeslagen. In deze ruimte kan ook de kluis en 

de server van het netwerk staan. Het compartiment mag alleen door geautoriseerd personeel 

geopend en betreden worden. De deur moet worden behandeld als toegangsdeur namelijk een 

goed hoofdslot, veiligheidsbeslag, cilinder en sluitkom. De eventuele glasvlakken in het 

compartiment dienen te worden afgeschermd met één van de volgende maatregelen: 

• een tralie of hekwerk (tralies of spijlen niet verder dan 15 cm uit elkaar) 

• inbraakwerend glas (minimaal 2 sterren **) 

• een plaat polycarbonaat (afhankelijk van de maat 3 tot 5 mm dik) 



• z.g. inbraakwerende folie, bijvoorbeeld (SecuShield/Windowgard; zie ook 3.6 Glas. 

 

3.6 Glas 

De ramen van het gebouw kunnen worden voorzien van inbraakwerend glas (minimaal 2  

sterren **). Ook kan men het glas bewerken met z.g. inbraakwerende folie. 

In het algemeen zijn openslaande ramen inbraak- en insluipingsgevoelig. Vaste ramen, zo nodig 

met ventilatierooster, zijn minder aantrekkelijk voor inbrekers. In verband met isolering en 

zonwering zijn ook combinaties van glas mogelijk. 

Niet alleen de voordeur maar ook de tussenpui (deur en zijkozijn) tussen het entreeportaal en de 

verkeersruimte moet voorzien zijn van inbraakwerend glas. Vooral indien het tochtportaal wordt 

gebruikt als wachtruimte (bij nachtdienst) is dit van vitaal belang. 

 

Glaslatten 

Glaslatten (van ramen >1,5 mO) die aan de buitenzijde van de ramen zijn aangebracht moeten 

worden gekit, verlijmd of vastgeschroefd met ééntoerschroeven of met kruiskopschroeven (kruisje 

van de schroef dichtmaken!). 

Bij verbouw kunt u het beste z.g. binnenbeglazing laten monteren. Maar ook bij binnenbeglazing, 

indien deze inbraakwerend is, dienen de glaslatten vast te zitten (vooral letten op de glaslatten die 

geklikt zitten, zoals bij aluminium en kunststof). 

 

3.7 Beplanting 

Om te voorkomen dat onverlaten gemakkelijk bij de ramen kunnen komen kunt u – indien mogelijk 

- voor de ramen laag groeiende doornstruiken, zoals de vuurdoorn, planten. 

Ook bij hekwerk kunt u deze beplanting toepassen. Als u de beplanting wilt aanleggen op terrein 

van gemeente of buren altijd eerst overleggen met buren of gemeente. 



4. Elektronische maatregelen 
 

 

Dit zijn maatregelen zoals alarmsystemen, rook- en brandmelders, videobewaking, 

aanwezigheidssignaleringen, verlichting e.d. 

Bij de beveiliging van de praktijk kan men kiezen uit onderstaande maatregelen. De keuze is onder 

meer afhankelijk van de grootte en de situering van de praktijk. Veelal is een combinatie van een 

inbraak alarmsysteem en sociaal alarm aan te bevelen, eventueel aangevuld met een 

videosysteem. De ontwikkeling op dit terrein gaat snel. Het verdient aanbeveling een 

gespecialiseerd bedrijf advies te vragen. 

 

4.1 Inbraak alarmsysteem 

Montage van een ‘gebouw-dekkend alarmsysteem’ gebeurt bij voorkeur door een erkend (Borg, 

Uneto of VEB) beveiligingsinstallatiebedrijf. 

In elke ruimte waar attractieve goederen aanwezig zijn of waar de dief het eerste komt bij een 

inbraak moet een zichtbaar en akoestisch alarm (sirene) zijn en wel zo, dat het alarm van buitenaf 

zichtbaar is en niet kan worden gesaboteerd. 

De flitsers van het alarmsysteem hangen bij voorkeur aan de binnenzijde van de voorzijde van het 

pand. U kunt ze ook aan de buitenzijde aanbrengen, maar dan wel op vandalisme bestendige 

hoogte (minimaal 4m). Buitenflitsers moeten weerbestendig zijn. De flitsers moeten vanaf de 

openbare weg duidelijk zichtbaar zijn. Bij grotere gebouwen meerdere flitsers aanbrengen. U kunt 

ook gebruik maken van alarmsystemen, die geluid en beelden opnemen (z.g. downlook systeem) 

op het moment dat er wordt ingebroken. 

 

Rookmelders 

In verband met brandpreventie is het goed om een aantal rookmelders (verdeeld over het gehele 

gebouw) te laten aanbrengen. Voor het juiste aantal kunt u bij de afdeling preventie van de 

plaatselijke Brandweer terecht. Deze rookmelders kunnen worden aangesloten op het 

alarmsysteem. 

 

4.2 Sociaal alarm 

Het eenvoudigste systeem is een bel, zoemer, of iets dergelijk. Deze moet centraal hangen en men 

dient afspraken te maken over het gebruik; bijvoorbeeld drie maal bellen bij een lastige patiënt. 

Het systeem moet gekoppeld zijn aan een meldlampje per kamer zodat men ziet waar het 

probleem is. 

Een wat verdergaand systeem is een sociaal alarmsysteem dat aan het inbraak-alarmsysteem kan 

worden gekoppeld. Hierbij gaat het signaal naar bijvoorbeeld een collega die vlakbij de praktijk 

woont. Maar het kan ook worden aangesloten op de Particuliere Alarmcentrale (PAC). 

Vooral als men alleen in de praktijk zit is dit een handig systeem. Het systeem kan worden 

uitgevoerd met draadloze zenders en met vaste knoppen op makkelijk bereikbare plaatsen. De 

losse handzenders draagt men bij zich. 

 

4.3 Overval alarmsysteem 

Dit is de zwaarste vorm van alarm die alleen gebruikt mag worden bij een overval, gijzeling en 

daadwerkelijke bedreiging. Aan dit alarm is een protocol verbonden. Samen met de politie moet 

een z.g. aanvalsplan worden gemaakt. Ook dit alarm kan aan het inbraakalarmsysteem worden 

gekoppeld. 

Het overval-alarmsysteem kan worden uitgevoerd met draadloze zenders en met vaste knoppen. 

De knoppen moeten op makkelijk bereikbare plaatsen worden aangebracht. De losse handzenders 

dient u bij u te dragen. Het beveiligingsbedrijf die dit overval-alarmsysteem levert is verplicht 

voorlichting te geven over het gebruik van het systeem. 

N.B. In een aantal gemeenten dient u voor een alarmsysteem bij de Gemeente een vergunning 

aan te vragen. Deze stelt regels waaraan de installatie moet voldoen. 

 

4.4 Videosysteem 

Een videosysteem met monitoren op onder meer de spreekkamers werkt zeer preventief. Tevens 

kan men zien wie er voor de deur staat als men alleen in het pand is. Erg handig als de patiënt 

heeft aangekondigd om iets ‘recht te komen zetten’. Ook kan een camera gericht worden vanuit de 



receptieruimte in de richting van de balie. Wel dient men aan te geven dat een en ander wordt 

opgenomen ‘ter bescherming van de eigendommen van u en de patiënten’. Het College 

Bescherming Persoonsgegevens stelt eisen aan het maken van video-opnamen: zie 

www.cpbweb.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 


