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Voor u ligt het vier-en-dertigste informatiebulletin van de vereniging.  Wanneer u als 
lid bijzondere gebeurtenissen, jubilea of ander nieuws heeft te melden, laat u het ons 
weten? Wij zullen er graag aandacht aan besteden. 
 

RReeddaaccttiioonneeeell  

  
Jan Luijten 

Jaarverslag inspectie SZW 
 
Soms zit je wel eens te denken waar zal ik het nu eens over 
hebben. Toen schoot me ineens te binnen dat het jaarverslag 
van de Inspectie SZW gepubliceerd is . Ik heb me er maar op 
toegelegd om de vogelvluchtversie te bekijken voor u allen (het 
totale rapport was zo dik dat ik het einde er toch niet van zou 
halen). In de vogelvluchtversie staan alle gegevens gerubriceerd.  
 
Volgens de Inspectie SZW was 2016 een bijzonder jaar. De 
dynamiek op de arbeidsmarkt en in de samenleving maakte een 
tussentijdse aanpassing van het jaarplan noodzakelijk. Een 
viertal belangrijke ontwikkelingen deden zich voor. Te weten: 

 Arbeidsongevallen; 

 Focus op onderbetaling; 

 Bedrijven met gevaarlijke stoffen; 

 Programmering. 
 

Meteen zien we dat het aantal arbeidsongevallen een sterke 
stijging te zien gaf. Maar ik vind de conclusie dat je dan meer 
capaciteit moet inzetten op het onderzoeken van de ongevallen 
en minder op preventief risico gestuurd toezicht! Natuurlijk, het 
aantal  arbeidsongevallen  steeg  met 16% ten opzichte  van een  

jaar geleden. Het aantal dodelijke slachtoffers van arbeidsongevallen  steeg van 51 
naar 70 ! De analyse was dat uitzendkrachten een twee keer zo hoge kans  op een 
ongeval hebben als werknemers in vaste dienst. 
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Mijn vraag is dan ook hoe de status is van preventiemaatregelen die toch zou 
moeten leiden tot lagere aantallen in de toekomst, daarom is preventie in de nieuwe 
Arbowet toch niet voor niets een betere plaats gegeven in het proces. 
 
Dat een focus komt op de onderbetaling, waarbij gekeken wordt naar naleving van 
Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Arbeidstijdenwet en Wet arbeid 
vreemdelingen daar men constateert dat er meer overtredingen zijn van de WML en 
geen adequate registratie is van arbeidstijden. Het is dan ook goed dat de inspectie 
werknemers en werkgevers ondersteunt met een: zelfinspectietool eerlijk werken. 
 
Wat betreft bedrijven met gevaarlijke stoffen is er gezien de maatschappelijke 
aandacht een diepgaand onderzoek gaande dat in 2017 zal worden afgerond, Maar 
het aantal inspecties ligt al 25% hoger dan in het jaarplan is vastgelegd. 
 
Bij de programmaring constateert de inspectie dat het leggen van de nadruk op 
toezichtinstrumenten, opsporingsonderzoeken en communicatiemethoden werkt. 
Voor de meerjarige aanpak meer-jaren-rapportages bij Sector Afval, Overheids-
diensten en Zorg en Welzijn lopen diverse onderzoeken die moeten leiden tot een 
betere naleving van de Arbowet en een betere en veilige werkomgeving voor de 
werknemers hetgeen een positief stijgende lijn laat zien.  
 
Verder kunt U in het vogelvlucht rapport ook nog de volgende zaken met opvallende 
resultaten zien: 

 Internationale samenwerking: aanpak arbeidsuitbuiting krijgt vorm; 

 Notoire overtreders:oneerlijk werk hardnekkiger dan onveilig werken; 

 Schijnconstructies blootgelegd en aangepakt; 

 Schoonmaak: Fastfoodketens nemen meer verantwoordelijkheid; 

 Transport: Samen met collega-diensten oneerlijke concurrentie aanpakken. 
 

Deze vogelvlucht met nadere uitwerking en/of de gehele jaarstukken kunt U 
downloaden vanuit het Min. SZW.   Doe er uw voordeel mee om de voor U relevante 
zaken te bekijken zodoende krijgt U ook een beter inzicht in wat de Inspectie SZW 
doet.  
 
  

SStteekkeelliigg 

               Brandschade. 
Elke avond kijk ik naar het 8 uur journaal van de 
NOS en laat ik de dagelijkse portie van (meestal 
slecht) nieuws over me heen komen.  Als de 
betreffende gebeurtenissen in de dagen daar op 
volgend geen vervolg meer krijgen, verdwijnen ze 
meestal snel uit beeld en kom je ze hooguit nog 
tegen in de tabellen of statistieken van bijvoorbeeld 
de overheid, brandweer of consumentenorganisa-
ties die er hun jaaroverzichten mee vullen.  

Dat geldt ook met betrekking tot hetgeen er allemaal afbrandt in ons kleine landje. 
Een ernstige (bedrijfs-) brand met veel impact komt meestal wel in het journaal of 
anders wel in de krant. Zo bereiken ons regelmatig berichten over branden met 
ernstige gevolgen. 
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Echter het zijn in principe losse berichten die op zichzelf staan maar daarmee is nog 
niet duidelijk hoe omvangrijk het probleem is. Dat wordt alleen zichtbaar als de 
gegevens worden samengebracht in overzichten. Overzichten van onder andere 
Verbond voor Verzekeraars, NIVRE, IFV en CBS geven invulling aan die beeld-
vorming. Ze maken in ieder geval duidelijk dat er nog veel ( preventief ) werk is te 
doen. Los van de wijze waarop de getallen tot stand komen zijn het verontrustende 
cijfers. Enkele cijfers: 
 

In 2013 vonden er 35447 branden plaats. 
Er waren 92 dodelijke slachtoffers te betreuren en 720 gewonden. 
In 2014 vonden de meeste miljoenenbranden plaats namelijk 129 met een 
gezamenlijke schade van 495 miljoen euro. Productie- en fabricagebedrijven waren 
hierin vertegenwoordigd met 28,7%, en bedrijfsgebouwen met 7%. 
In 2015 zijn meer dan 100.000 woningbranden geregistreerd, dit zijn er 274 per dag! 
Daarbij vielen er 38 dodelijke slachtoffers. 
In het eerste halfjaar van 2015 waren er 37 branden met een schade van 1 miljoen of 
meer. 

 
Het zijn enorme aantallen waarbij ik mij afvraag  "wanneer brand het bij mijn bedrijf of 
woning". Het is de mens  "eigen" om zolang het maar ver genoeg van hem verwij-
derd gebeurt, hij al snel een houding aanneemt van "dat overkomt mij niet". De 
praktijk van alle dag houdt daar echter geen rekening mee en straft zo'n houding 
keihard af. Het is bekend dat de helft van de bedrijven die door een miljoenenbrand 
zijn getroffen ondanks een goede verzekering de klap niet meer te boven komen. Wil 
je gevrijwaard blijven van brandellende dan zul je er continue aan moeten wer-
ken.Risico-inventarisatie en preventie zijn de middelen om je bedrijf weerbaar te 
maken tegen brandrisico's. De BHV organisatie heeft daarin een belangrijke taak. 
 
Tot slot, binnenkort vertrekken weer veel landgenoten naar zonniger oorden. Einde-
lijk een paar weekjes er tussen uit, geen gezeur over veiligheid, brandpreventie enz. 
 
Maar pas op, brandrisico kan overal aanwezig zijn. Ook in die (tijdelijke) nieuwe 
omgeving moet je alert zijn. Gelden er speciale (gedrags-) regels, hoe moet worden 
gealarmeerd, waar bevinden zich de blusmiddelen, welke vluchtweg is er 
beschikbaar enz. Informatie inwinnen en een rondgang maken in de nieuwe 
omgeving kan bij een calamiteit van levensbelang zijn. Iedereen een veilige vakantie 
gewenst. 
 
 

AAMMvvBB  bbrraannddvveeiilliigg  ggeebbrruuiikk  11  jjaannuuaarrii  22001188  iinn  wweerrkkiinngg  

 
De AMvB brandveilig gebruik overige plaatsen treedt definitief per 1 januari 2018 in 
werking. Tot de datum van inwerkingtreding blijft de brandbeveiligingsverordening 
van kracht. Er komen landelijk uniforme, duidelijke regels voor het brandveilig gebruik 
van plaatsen die in georganiseerd verband worden gebruikt. De vernieuwde regels 
gaan gelden voor plaatsen die niet al onder andere regelingen vallen, zoals 
evenementen in partytenten of op festivalterreinen. Nu zijn deze regels nog 
opgenomen in gemeentelijke verordeningen, maar deze zijn niet altijd helder en 
kunnen per gemeente verschillen.  
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Naar verwachting zou het Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen per 1 juli 2017 
ingaan. Gebleken is dat 1 januari 2018 de voorkeur verdient boven de datum van 1 
juli 2017, omdat 1 juli midden in het recreatie- en evenementenseizoen valt. 
Bovendien is er dan meer tijd voor de implementatie. Het ministerie van Veiligheid en 
Justitie streeft ernaar de tekst uiterlijk 1 oktober 2017 in het Staatsblad te publiceren. 
 
Training Brandveiligheidseisen volgens het Bouwbesluit 
Wilt u weten aan welke eisen u moet voldoen vanuit het Bouwbsluit als het gaat om 
brandveiligheid? Kies dan voor de praktijkgerichte training Brandveiligheidseisen 
volgens het Bouwbesluit. Bron: VNG 

 
 

BBrraannddvveeiilliigg  ggeebboouuww::  88  rreeddeenneenn  oomm  nneett  eeeenn  ssttaappjjee  eexxttrraa  ttee  ddooeenn  
 

Hoewel het aantal branden in Nederland al 
jaren afneemt, nemen de jaarlijkse kosten 
veroorzaakt door brand juist toe. Ook het 
aantal (dodelijke) slachtoffers laat een 
stijgende lijn zien. 
Hoe kan dit worden verklaard? En nog 
belangrijker, welke maatregelen kan je als 
gebouweigenaar treffen om de risico’s te 
beperken? 

 
Kunststof bouwmaterialen gooien olie op het vuur 
Tot de jaren ’70 werden gebouwen vaak van steen en beton gebouwd, waardoor 
branden veelal beperkt bleven. Sindsdien is de constructie lichter en goedkoper 
geworden en worden de wanden gevuld met zeer brandbaar isolatiemateriaal. Het 
toenemende gebruik van kunststof betekent dat panden sneller uitbranden. 
 
Het Bouwbesluit is startpunt, geen eindbestemming voor brandveilig gebouw 
Het Bouwbesluit formuleert de eisen voor (onder andere) de brandveiligheid van 
gebouwen. Die eisen zijn grotendeels gericht op vluchtveiligheid, oftewel het redden 
van mensen. Dat is natuurlijk prima, maar het houdt geen rekening met het beperken 
van de materiële schade. Dit kan opgelost worden door zwaardere 
brandcompartimentering toe te passen. 
 
Overheid verschijnt pas ten tonele als het kwaad al is geschied 
Over het algemeen controleert de overheid maar weinig of nieuwbouwprojecten 
daadwerkelijk aan de brandveiligheidseisen voldoen. Dat gebeurt pas als een 
gebouw afbrandt. Als er regels zijn overtreden, draait de gebouweigenaar daarvoor 
op. Tip: laat tijdens de nieuwbouw een opzichter meekijken, zodat alles volgens de 
tekeningen wordt uitgevoerd. Hiermee voorkom je dat regels en afspraken aan de 
laars worden gelapt vanwege tijdsdruk en financiële overwegingen. 
 
Ouderen beschermen vormt dubbele uitdaging 
Het Bouwbesluit formuleert eisen voor vluchtveiligheid op basis van een gemiddeld 
persoon. De toenemende groep ouderen is minder mobiel en kan daardoor moeilijker 
wegkomen in het geval van brand. Enerzijds wonen ouderen steeds meer thuis, waar 
ze steeds vaker slachtoffer worden van brand. Anderzijds zijn er veel (verouderde) 
verzorgingstehuizen waar het soms niet al te best gesteld is met de brandveiligheid. 

 

/Trainingen/Bouw-overzicht/Brandveiligheidseisen-volgens-het-Bouwbesluit-2012-18.htm
/Trainingen/Bouw-overzicht/Brandveiligheidseisen-volgens-het-Bouwbesluit-2012-18.htm
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Wonen in het centrum? Oud betekent vaak ook brandonveiliger 
Aanpassingen aan het Bouwbesluit zijn niet van toepassing op bestaande, oudere 
panden. Binnensteden tellen vaak veel oude woningen en appartementencomplexen, 
die bij een voorbijgaande verbouwing vaak voorzien zijn van brandbaar 
isolatiemateriaal. Extra maatregelen zoals rookmelders en een tweede vluchtweg zijn 
onontbeerlijk. 
 
Betere isolatie, hoger risico op brandverspreiding 
Het isolatiemateriaal dat tegenwoordig vaak wordt gebruikt, is gemaakt van aardolie 
en daardoor erg brandbaar. Niet-brandbare isolatiematerialen zoals glas- en 
steenwol zijn duurder en zwaarder, waardoor deze minder worden gebruikt. 
 
Sprinklers en watermist winnen terrein 
Veel kantoorgebouwen beschikken tegenwoordig over een sprinklerinstallatie, maar 
veel woninggebouwen nog niet, terwijl een sprinklerinstallatie de brandveiligheid 
enorm vergroot. Een alternatief is watermist, die door de microdruppeltjes veel 
minder waterschade achterlaat. 
 
‘Ik ben toch goed verzekerd?!’ Verander je mindset 
Ook bij een goede verzekering zijn de kosten voor herbouw na een brand vaak hoger 
dan de vergoeding. Nieuwe wet- en regelgeving, bijvoorbeeld als het gaat om 
isolatiewaarden, zorgen ervoor dat de kosten voor het nieuwe pand vaak duurder 
zijn. Ook hier geldt dus: voorkomen is beter dan genezen. 
 
Weten hoe het gesteld is met de bouwkundige brandveiligheid van uw gebouw? Download het handboek ‘De Essentiële 
Bouwkundige Controlepunten’ van Brandveilig Bouwen Nederland. Bron: Business Insider 
 

 

CCCCVV  ppuubblliicceeeerrtt  iinntteerrpprreettaattiieebbeesslluuiitt  ‘‘TToocchhttsslluuiizzeenn  eenn  rrooookkbbeehheeeerrssiinnggssiinnssttaallllaattiieess’’  
 

 
Het deskundigenpanel Rookbe-
heersingsinstallaties van het 
CCV heeft een interpretatie-
besluit gepubliceerd met een 
veilige benadering van openin-
gen in tochtsluizen. Dit kan 
worden gebruikt bij het ontwerp 
van nieuwe rookbeheersings-
installaties of bij de beoordeling 
van bestaande installaties. 

Hoe rook zich door een ruimte verspreidt is afhankelijk van de vorm van de ruimte, 
de openingen en de rookbeheersingsinstallatie. NEN 6093 Brandveiligheid van 
gebouwen – Beoordelingsmethode van rook- en warmteafvoerinstallaties geeft 
handvatten voor de berekening van de installatie. 
 
Als de openingen niet direct naar de buitenlucht gaan, maar via een andere ruimte 
worden afgevoerd, heeft dat invloed op de berekening van de rookbeheersingsinstal-
latie. Zeker bij tochtsluizen waar de rook door twee openingen achter elkaar 
beweegt, hebben de openingen veel invloed op de luchtstroom. Het is ook mogelijk 
de specifieke situatie met een CFD-berekening te beoordelen. 
 
Meer informatie over rookbeheersingsinstallaties vindt u hier. 

 

http://acties.brandveilig.com/handboek-essentiele-bouwkundige-controlepunten
http://acties.brandveilig.com/handboek-essentiele-bouwkundige-controlepunten
https://www.businessinsider.nl/raymond-van-der-heide-interpolis-8-redenen-waarom-ondernemers-bij-nieuwbouw-veel-meer-op-brandveiligheid-moeten-letten/
https://hetccv.nl/certificatie-inspectie/brandveiligheid/rookbeheersingsinstallaties/
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NNiieeuuwwee  vveerroorrddeenniinngg  ppeerrssoooonnlliijjkkee  bbeesscchheerrmmiinnggssmmiiddddeelleenn  
 

 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM) zijn gericht op het beschermen 
van de gebruikers van deze producten 
om het risico op (blijvend) letsel te 
verminderen. De Europese Unie (EU) 
heeft richtlijnen opgesteld om hoge 
kwaliteit van persoonlijke bescher-
mingsmiddelen (Personal protective 
equipment, PPE) te waarborgen. Per 
21 april 2018 wordt de huidige 
Richtlijn 89/686/EEG over persoonlijke 
beschermingsmiddelen ingetrokken en 
vervangen door EU Verordening 
2016/425. 
 

De nieuwe verordening is afgestemd op het nieuwe wetgevende kaderbeleid. In de 
Verordening zijn onder meer wijzigingen in de essentiële gezondheids- en 
veiligheidseisen gedaan en zijn enkele definities aangepast. Aan de 
risicocategorieën zijn schadelijke biologische agentia en ruimten met verlaagd 
zuurstofgehalte in risicocategorie III toegevoegd. Ook zijn in de Verordening de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures aangepast en de verplichtingen ten aanzien 
van documentatie verduidelijkt. 
 
Enkele onderdelen van de Verordening voor het aanmelden van conformiteitsbeoor-
delingsinstanties zijn reeds sinds 21 oktober 2016 van kracht. Om in aanmerking te 
komen voor een aanmelding als conformiteitsbeoordelingsinstantie voor de Veror-
dening dient u zich te wenden tot het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn, Sport. 
 
Meer informatie over de Verordening is te vinden op de website van de Europese Commissie en in het FAQ-document dat daar 
te vinden is. De Verordening is te lezen in meerdere talen, waaronder Nederlands. 

 
 

VVeeiilliigghheeiidd  iinn  ddee  bboouuww  iinn  eeeenn  jjaaaarr  ttiijjdd  ffoorrss  vveerrsslleecchhtteerrdd..  

  
Op de Nederlandse bouwplaatsen hebben zich vorig jaar maar liefst 470 ernstige 
ongelukken voorgedaan. Daarbij vielen in totaal zestien doden. Dat blijkt uit nog niet 
geopenbaarde cijfers van de Inspectie SZW. Cobouw achterhaalde de cijfers, 
uitgerekend op de dag dat in de bouw de allereerste landelijke veiligheidsdag 
plaatsvindt. Bouwbedrijven, maar ook installateurs en opdrachtgevers, staan 
vandaag in het hele land stil bij de gevaren van werken in de bouw. 
 
De cijfers van de arbeidsinspectie maken ondubbelzinnig duidelijk dat de bouw in 
2016 een stuk onveiliger is geworden. Het aantal ernstige ongevallen – ongevallen 
waarbij een of meerdere slachtoffers vielen - steeg met bijna 11 procent; het aantal 
dodelijke slachtoffers nam zelfs met 77 procent toe. 
 
 
 

 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/personal-protective-equipment/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0425
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Onduidelijkheid over veiligheid flex 
De Inspectie SZW zoekt de verklaring voor de toename vooral ook in het stijgend 
aantal uitzendkrachten, zzp’ers en buitenlandse werknemers dat in de bouw actief is. 
“We zien op de bouwplaatsen dat er steeds meer bouwvakkers rondlopen waarvoor 
niet duidelijk is geregeld wie er voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Ook 
ontbreken goede samenwerkingafspraken tussen de partijen”, laat de toezichthouder 
weten. Zij ziet het liefst dat er op drukke bouwplaatsen één iemand wordt belast met 
de controle op de totale veiligheid. De Arbowet schrijft dat momenteel niet dwingend 
voor. Wel regelt deze dat elke werkgever op zich in een veiligheid- en 
gezondheidsplan aangeeft hoe de veiligheid wordt gegarandeerd. 
 
Lelijke streep door de rekening 
De groeiende onveiligheid is een lelijke streep door de rekening van de werkgevers- 
en werknemersorganisaties in de bouw. Zij besloten anderhalf jaar geleden het 
gezamenlijk gefinancierde veiligheidsinstituut Arbouw op te heffen. Veiligheidsdes-
kundigen noemden dat besluit destijds al onverstandig. Omdat wetten niet nog 
strenger en machines niet nog veiliger kunnen worden gemaakt, is volgens hen een 
gedragsverandering nodig om de veiligheid in de bouw verder te kunnen verbeteren. 
Arbouw had daarin een belangrijke rol kunnen spelen, menen zij. 
 
Rampjaar voor veiligheid 
Initiatiefnemers van de landelijke veiligheidsdag in de bouw zijn brancheorganisaties 
Bouwend Nederland, Uneto-VNI en de Aannemersfederatie. Aanleiding vormde de 
ongevallencijfers die de Inspectie SZW halverwege vorig jaar naar buiten bracht. 
Daaruit bleek al dat 2016 een rampjaar zou worden voor de veiligheid in de sector. 
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Volgens Bouwend Nederland-zegsman Theo Scholte doen vandaag zeker 125 
bedrijven mee aan de veiligheidsdag. Het gaat daarbij om tweeduizend locaties en 
45.000 werknemers. Bedoeling is dat het ‘evenement’ op de derde vrijdag in maart, 
komende jaren verder volwassen wordt.   Bron: Cobouw 

Link naar het jaarverslag:  https://magazines.rijksoverheid.nl/inspectieszw/jaarstukken/2017/01/index 
 
 

EEuurrooppeeeess  aaddvviieess  vvoooorr  tteesstteenn  bbrraannddvveeiilliigghheeiidd  mmeeuubbiillaaiirr  
 

 
 
Jaarlijks overlijden in de EU ongeveer 5000 mensen als gevolg van een 
woningbrand. Het aantal doden en gewonden kan flink dalen als fabrikanten bij de 
productie van bankstellen en matrassen beter testen op brandveiligheid.  De 
Federation of the European Union Fire Officer Associations (FEU) komt met 
aanbevelingen en wil met meubelfabrikanten in gesprek. 
 
In het onderzoeksrapport ‘Fire safety of upholstered furniture and mattresses in the 
domestic area’ komt de FEU met een advies aan meubelfabrikanten welke 
brandveiligheidstesten zij het beste kunnen doen. Bij zeker 25% van de 
woningbranden waren brandbare bankstellen of matrassen de oorzaak. “En dat 
percentage is veel te hoog”, zegt René Hagen, lector Brandpreventie bij de 
Brandweeracademie en projectleider van het onderzoek. “In de VS en in het 
Verenigd Koninkrijk bestaat al regelgeving over brandveiligheid van meubilair en 
matrassen in een woonomgeving, in Europa nog niet.” 
 
Verbeterde onderzoeksmethoden 
Met het rapport geeft de FEU voor het eerst op Europees niveau een advies over 
brandveiligheid. Brandweerkorpsen gaan met de resultaten uit dit rapport in gesprek 
met onder meer fabrikanten, leveranciers en overheden over de acties en 
maatregelen die zij kunnen nemen. Hagen: “De methoden om de brandbaarheid van 
meubilair te testen zijn de laatste jaren aanzienlijk veranderd. Het Europese 

https://magazines.rijksoverheid.nl/inspectieszw/jaarstukken/2017/01/index
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brandweeradvies zorgt ervoor dat fabrikanten die over landsgrenzen leveren, weten 
waar ze aan toe zijn.” 
 
Over de FEU 
De FEU is het Europese samenwerkingsverband van brandweerkorpsen. Het 
initiatief voor het onderzoek is genomen door Brandweer Nederland en de 
Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).  Bezoek de website 
van de FEU. Download het rapport ‘Fire safety of upholstered furniture and 
mattresses in the domestic area’. Het FEU-rapport verwijst naar het rapport 
‘Impression tests upholsterd furniture and mattresses’ van de Brandweeracademie. 
 
 

ZZiieekkeennhhuuiissooppnnaammee  iinn  hheett  bbuuiitteennllaanndd  

Wanneer u onverwacht in het ziekenhuis belandt in het buitenland, moet u een aantal 
zaken regelen. De Nederlandse ambassade of het consulaat kan u hierbij helpen. 

Wat moet u doen bij een ziekenhuisopname in het buitenland? 
 informeer uw familie in Nederland; 
 bel de alarmcentrale van uw reisverzekering; 
 neem contact op met uw reisorganisatie. 

Als u zelf niet in staat bent dit te doen, kan de ambassade u hierbij helpen. 
 
Ziekenhuisopname zonder verzekering 
Belandt u in het ziekenhuis zonder verzekering die ziektekosten in het buitenland 
vergoedt? Dan kan de ambassade uw familie in Nederland vragen om geld over te 
maken. 
 
Geen Nederlandse ambassade of consulaat in het land? 
Is er in het land waar u zich bevindt geen Nederlandse ambassade of consulaat? 
Dan kunt u terecht bij de ambassade van een ander EU-land of een Nederlandse 
ambassade of consulaat in een buurland. 
 
Waar kan familie terecht voor informatie? 
De Nederlandse ambassade of het consulaat informeert het ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Het ministerie kan daarna uw familie in Nederland op de hoogte 
brengen. Uw familie kan ook naar u informeren bij het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Zij kunnen bellen naar het 24/7 BZ contactcenter op +31247247247. 
 

MMaann,,  ddiiee  nniieett  ggeerreeaanniimmeeeerrdd  wwiillddee  wwoorrddeenn,,  ttoocchh  ggeerreedd    
 

Wie een niet-reanimeerketting draagt, geeft nadrukkelijk aan dat hij niet gered wil 
worden in geval van nood. Maar een agente zag de ketting over het hoofd en 
reanimeerde een man op Schiphol wél. Achteraf is hij heel blij. 
 
Nadat ze de man tien minuten heeft gereanimeerd, vroeg de baas van de man, die in 
het publiek stond, waarom ze hem reanimeerde. “Ik ben verbaasd en vraag de man 
om de reden van zijn vraag. ‘Hij heeft een reanimeer-mij-niet-ketting om.  
 

http://www.f-e-u.org/feu2.php
https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20170501-FEU-Fire-safety-of-upholstered-furniture-and-mattresses-in-the-domestic-area.pdf
https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20170607-BA-Impression-tests-upholstered-furniture-and-mattresses.pdf
http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/697823/man-die-niet-gereanimeerd-wilde-worden-toch-gered-ik-ben-zo-blij-dat-ik-nog-leef.html
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Hebben jullie die niet gezien?'” schrijft de agente op Facebook. “Ik schrik en voel 
direct kippenvel van mijn tenen tot aan mijn kruin. Die ketting heb ik echt niet gezien. 
Toch? Ik begin steeds meer aan mezelf te twijfelen en loop direct naar de 
ambulancemedewerkers toe om hen te vertellen van de ketting.” 
 
Die hadden hem net gevonden. Hij was achter de nek van de man gezakt. Zijn 
hartslag ging weer achteruit en ondanks de ketting gingen ze door met het redden 
van zijn leven. Twee weken later gaat het weer stukken beter met de man.  
 
Een collega van de man besluit: “Ik heb een goed gesprek met hem gehad. Hij heeft 
eindelijk door dat zijn leven meer waard is en hij is akkoord gegaan met een 
pacemaker. Ik heb hem ook over jou, je collega’s en de reanimatie verteld. Hij kreeg 
tranen in zijn ogen en ik moest je hartelijk bedanken en een hele dikke kus geven. Hij 
is blij dat zijn ketting achter zijn nek is gevallen.” 
 
 

SScchhiippppeerrss::  nneeuuttrraallee  nniieett--rreeaanniimmeerreennppeennnniinngg  nnuu  vvoooorr  iieeddeerreeeenn  bbeesscchhiikkbbaaaarr  
 

De neutrale niet-reanimerenpenning is een feit. 
Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, opent vandaag het symposium 
waar de NVVE (Nederlandse Vereniging voor een 
Vrijwillig Levenseinde) de uitgifte van de niet-
reanimerenpenning overdraagt aan de Nederlandse 
Patiëntenfederatie. Iedereen die dat wil kan de 
penning nu kopen, daarmee wordt de penning 
losgekoppeld van een lidmaatschap van de NVVE. 

 
Betekenis niet-reanimerenpenning 
De penning is een draagbare wilsverklaring. Door de penning  
te dragen geven mensen aan dat zij, bijvoorbeeld bij een hart- 
stilstand, niet geholpen willen worden. Artsen en professionele  
zorgverleners mogen niet reanimeren als zij de penning aan- 
treffen. Minister Schippers: “Dat de NVVE hun geesteskind  
overdraagt en daarmee breed beschikbaar stelt, verdient  
een groot compliment”. 
 
Behandelverbod 
Het dragen van de penning is een persoonlijke keuze. Het gaat om een behandel-
verbod voor artsen en professionele zorgverleners en kan dus gevolgen hebben. 
 
De penning kan alleen door de drager zelf worden besteld via:  
https://www.patientenfederatie.nl/producten/niet-reanimerenpenning/de-niet-reanimerenpenning. Op deze site staat 
ook informatie over de penning zodat mensen een goede afweging kunnen maken. 
Momenteel worden jaarlijks ongeveer 4.500 penningen verstrekt. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.patientenfederatie.nl/producten/niet-reanimerenpenning/de-niet-reanimerenpenning

