
Van: Kees Kappetijn 

Bet: uitvraagprotocol bedrijfsportier 

Dt: 3-10-2012 (aangescherpt van eerdere versie 23-1-2012) 

Doel van het uitvraagprotocol is om zo snel mogelijk tot een oordeel te komen wie moet worden 

gealarmeerd, zowel bedrijfs-intern als extern van de overheidshulpdiensten. 

 Onderwerp  Nee  Ja, en zo ja, wat?  Is er sprake  
van 
escalatie? 

 

      

 Melder & omgeving     

 Kunt u uw naam en functie noemen     

 Waar staat u op de bedrijfs-locatie     

 Kunt u benoemen waar het incident plaatsvindt     

 Kunt u de afstand schatten tussen u en de plek van het incident     

      

 Incident / calamiteit (zintuigelijke waarnemingen)     

 Ziet u brand of open vuur     

 Ziet u kapotte gebouwen     

 Ziet u kapotte installaties     

 Ziet u of er chemische stoffen lekken     

      

 Hoort u vreemde geluiden en zo ja, kunt u die beschrijven     

 Ziet u dat er lekkages zijn met stoffen onder (hoge) druk      

 Ruikt u een vreemde lucht, zo ja kunt u die beschrijven     

 Voelt u iets vreemds op uw lichaam, zo ja kunt u dat beschrijven     

 Voelt u hittestraling op de plek waar u staat     

 Voelt u iets vreemds aan uw ademhaling, zo ja …..     

 Conclusie  Alarmeer BHV 
en/of 
bedrijfsbrandweer 

Bel 112, 
alarmeer 
brandweer 

 

      

 Slachtoffers & vermisten     

 Bent u zelf gewond, heeft u zelf hulp nodig     

 Ziet u slachtoffers of gewonden of denkt u dat die er zijn     

 Hoeveel slachtoffers ziet u     

 Ziet u wat voor soort verwondingen er zijn     

 Denkt u dat er mensen vermist zijn en zo ja hoeveel     

 Conclusie  Alarmeer BHV 
en/of 
bedrijfsbrandweer 

Bel 112, 
alarmeer 
ambulance  

 

      

 Criminaliteit      

 Ziet u mensen op de locatie waarvan u vermoedt dat ze er niet 
horen 

 Denk aan: 
kinderen, dieven, 
actievoerders,  

  

 Ziet u beschadigingen aan de terreinomheining of camera’s     

 Ziet u activiteiten die op criminaliteit kunnen wijzen     

 Heeft u reden om criminele handelingen te vermoeden?   Denk aan: diefstal, 
verduistering, 
sabotage, aanslag, 
bommelding etc 

  

 Conclusie   Bel 112, 
alarmeer 
politie 
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