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Multi›Nieuws
Programma versterking crisiscommunicatie van start

Op weg naar een gekwalificeerde, 
daadkrachtige stafsectie communicatie

lees verder op pagina 2

Vooraf
Ook in 2014 houden we u via Multi>Nieuws 
graag op de hoogte van wat er speelt 
binnen onze veiligheidsregio. Van ambu-
lancedienst tot brandweer en van bevol-
kingszorg tot crisiscommunicatie: nieuws, 
ontwikkelingen en achtergronden vanuit 
onze sectoren en vanuit onze crisisorgani-
satie komen aan bod. 

In dit nummer leest u meer over een bijzondere inzet voor onze 
hulpdiensten en de gemeente Zaltbommel: de ‘afvalbrand’ die eind 
januari plaats vond. Eén van de leiders Commando Plaats Incident 
(COPI), de regionaal commandant van dienst en de liaison van 
Defensie blikken op pagina 8  terug op een complex incident. 

Ook komt de regionale ambulancevoorziening (RAV) aan het 
woord; zo vindt u een artikel over de toenadering tussen ambulan-
cehulpverleners en huisartsen in het rivierengebied: twee groepen 
professionals die regelmatig met elkaar te maken hebben en elkaars 
werk beter willen leren kennen. En op pagina 7 vertelt arts en 
medisch manager Pierre van Grunsven over de bijdrage die de RAV 
leverde aan een Europees wetenschappelijk onderzoek naar de pre-
hospitale behandeling van patiënten met een hartinfarct.

Verder aandacht voor het ‘programma versterking crisiscommu-
nicatie’, dat in het najaar van 2013 vastgesteld is door ons alge-
meen bestuur. Doel van het programma is te komen tot een goed 
opgeleide en parate stafsectie communicatie, met de juiste man 
of vrouw op de juiste plek. Daarnaast komt de stafsectie bevol-
kingszorg steeds verder op sterkte. Per 1 april gaan de teamleiders 
publieke zorg en de teamleiders milieu- en bouwbeheer officieel 
van start. Op pagina 4 vindt u hierover meer. Ik wens hen allen veel 
succes! 

Marijke van Veen
Algemeen directeur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Op 28 januari vond in De Lindenberg in Nijmegen de ‘kick off’ van het programma versterking crisis-
communicatie plaats. Een kleine maand later volgde de eerste opleidingsdag voor de communicatieadviseurs 
van de regionale pool. Het programma versterking crisiscommunicatie werd in het najaar van 2013 vastgesteld 
door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). Doel is een sterke stafsectie 
communicatie in de regionale crisisorganisatie, met de juiste mensen op de juiste plek. 

Binnen de VRGZ is sinds 2007 een 
regionale pool van communicatie-
adviseurs uit gemeenten, politie en 
veiligheidsregio actief, die aan zet is 
als zich een ramp of crisis voordoet 
in Gelderland-Zuid (vanaf GRIP 
2). In het regionaal crisisplan, dat 
beschrijft hoe de organisatie en mul-
tidisciplinaire samenwerking van de 
kolommen eruit ziet ten tijde van een 

crisis, is vastgelegd dat de discipline 
‘communicatie’ in Gelderland-Zuid 
een eigenstandige stafsectie is. Deze 
stafsectie wordt ook wel ‘de vijfde 
kolom’ genoemd, naast brandweer, 
bevolkingszorg, GHOR en politie. De 
algemeen commandant communicatie 
coördineert de inzet en werkzaamhe-
den van de stafsectie. 

Op maandag 24 

februari vond in 

de brandweerka-

zerne Post Centrum 

in Nijmegen de eerste, 

gezamenlijke oplei-

dingsdag plaats voor 

de communicatieadvi-

seurs uit de regionale 

pool.



vervolg van pagina 1

Het programma versterking crisis-
communicatie is opgesteld vanuit de 
sector Veiligheidsbureau in samen-
werking met de regionale werkgroep 
crisiscommunicatie. Directe aanleidin-
gen hiervoor waren het landelijke rap-
port ‘Bovenregionale samenwerking’, 
met daarin aanbevelingen voor het 
versterken van crisiscommunicatie, 
en de evaluatie van de communicatie-
inzet rond de explosie bij Electrabel 
in Nijmegen op 8 november 2012. In 
het najaar van 2013 is het algemeen 
bestuur akkoord gegaan met het pro-
gramma. 

Kwalificatieprofielen
Een van de punten uit het programma 
is het opleiden en trainen van de 
communicatieadviseurs volgens de 
landelijke kwalificatieprofielen van het 
project GROOTER, dat ook de profie-
len voor de stafsectie bevolkingszorg 
ontwikkelde. Verder worden er piketre-
gelingen gerealiseerd voor drie sleutel-
functies binnen de stafsectie commu-
nicatie: BT-adviseur, ROT-adviseur en 
algemeen commandant. 

Functiespecifiek opleiden
Susan van Petten is als coördine-
rend AOV’er verbonden aan het 
Veiligheidsbureau. Zij heeft samen met 
V&R Academie het opleidingstraject 
voor de stafsectie communicatie ont-
wikkeld, zoals dit ook staat beschre-
ven in het programma. Op de kick off 
eind januari lichtte Susan dit traject 
toe aan de communicatieadviseurs uit 

de kwalificatieprofielen, zodat we de 
communicatieadviseurs op díe plekken 
kunnen zetten binnen de stafsectie die 
het beste passen bij hen passen. Het 
doel is dat we op 1 januari 2015 een 
daadkrachtige stafsectie communica-
tie hebben.’ 

Realiseren piketten
Robert-Jan Bax, communicatieadvi-
seur bij de gemeente Zaltbommel, 
is benoemd als projectleider van het 
programma. Per 1 februari voert hij 
hiervoor één dag in de week werk-
zaamheden uit. ‘Ik houd me onder 
meer bezig met het ontwikkelen van 
de piketregelingen. Ik ben nu aan het 
inventariseren wat er voor regelingen 
zijn, ook bij andere veiligheidsregio’s, 
en welke het beste aansluiten op hoe 
we het in onze regio hebben georga-
niseerd. Ook het vernieuwen van het 
convenant met onze calamiteitenzen-
der Omroep Gelderland pak ik op.’ 
Robert-Jan werkt hiertoe samen met 
de regionale werkgroep crisiscommu-
nicatie. 

de regionale pool. Inmiddels heeft ook 
de eerste, gezamenlijke opleidingsdag 
plaatsgevonden. Tijdens die dag bleek 
dat de behoefte om meer duidelijk-
heid te krijgen over rollen, taken en 
verantwoordelijkheden binnen de 
stafsectie communicatie groot is. In 
de opleidingen zal hier ook uitgebreid 
aandacht aan besteed worden. 

Duidelijkheid over rollen, taken 

en verantwoordelijkheden staat 

voorop

Persoonlijkheidsonderzoek
Verder zijn de communicatieadviseurs 
op basis van de uitkomsten van een 
persoonlijkheidsonderzoek uitgeno-
digd voor de functiespecifieke oplei-
dingen voor BT- en ROT-adviseur, 
algemeen commandant, teamlei-
der pers- en publieksvoorlichting, 
omgevingsanalist en web- en social 
mediaredacteur. Susan: ‘Het per-
soonlijkheidsonderzoek sloot aan op 

Bovenregionaal team 
crisiscommunicatie van start

Op 13 februari 2014 is het bovenregionaal team crisiscom-
municatie geïnstalleerd. Het bovenregionaal team crisis-
communicatie is een team van en voor de veiligheidsregio’s, 
dat zeven dagen per week 24 uur per dag in te zetten is. 

Het team is beschikbaar voor advies en ondersteuning 
bij crises en bestaat uit strategisch adviseurs voor BT en 
ROT, hoofden taakorganisaties crisiscommunicatie en 
omgevingsanalisten. Daarnaast is inhoudelijke expertise 
beschikbaar over specifieke incidenttypes. De communica-
tieprofessionals zijn afkomstig uit de verschillende veilig-
heidsregio’s.
Vanuit de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zit Marij 
Delissen, teamleider van de afdeling communicatie en 
woordvoerder bij de gemeente Nijmegen, in het boven-
regionaal team. 

Het bovenregionaal team is beschikbaar voor advies en ondersteuning 

bij crises.
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Directieteam veiligheid en partners  
te gast bij ProRail

Ambulancehulpverleners en huisartsen in  
rivierengebied leren elkaar beter kennen Op 27 januari was het directieteam veiligheid (DTV) van de Veiligheidsregio 

Gelderland-Zuid samen met een aantal van haar crisispartners, te weten het 
Openbaar Ministerie, de Provincie, Waterschap Rivierenland en Defensie, te 
gast in het Operationeel Controle Centrum Rail van ProRail in Utrecht.

‘Het is bijzonder voor Nederland’, vertelt Peter van der Heijden over het initiatief om huisartsen en 
ambulancehulpverleners nader kennis met elkaar én met elkaars werk te laten maken. Op donderdag 
6 februari vond een eerste thema-avond voor beide beroepsgroepen plaats in Kerk-Avezaath. 45 
belangstellenden woonden de avond bij. Peter: ‘We hebben hetzelfde doel: kwalitatief hoogwaardige 
zorg voor de patiënt in de eerstelijnszorg en spoedeisende situaties.’

Tijdens de bijeenkomst legde team-
leider incidentmanagement Teus de 
Kruijf van de afdeling verkeersleiding 
van ProRail helder uit op welke wijze 
de crisisorganisatie van ProRail func-
tioneert en waar deze aansluit op de 
crisisorganisatie van de veiligheidsre-
gio.
Na deze presentatie was introduceerde 
kolonel Maurice Bastin zich; hij volgde 
op 1 januari kolonel Antonie 
Leuvering op. Maurice Bastin gaf ver-
volgens een korte uitleg over wat 
Defensie kan betekenen voor de VRGZ 
- wat kort daarna bij de ‘afvalbrand’ 
in Zaltbommel in de praktijk werd 
gebracht (zie ook pagina 8 van deze 
Multi>Nieuws). Verder lichtte hij toe 
dat per 1 januari de gebiedsindeling 
binnen de organisatie van Defensie is 

Peter van der Heijden van de sector 
RAV volgt de tweejarige opleiding 
verpleegkundig specialist acute zorg. 
Hij maakt zich hard voor een optimale 
samenwerking tussen huisartsen en 
ambulancehulpverleners in spoedei-
sende situaties. ‘Voor mijn opleiding 
heb ik drie maanden stage gelopen 
bij de huisartsenpost in Tiel. De stage 
gaf me nieuwe inzichten in beide 
domeinen en werkvelden. Ik ontdekte 
dat huisartsen en ambulancehulpver-
leners nog heel veel niet van elkaar 
weten. Ik wilde graag een begin maken 
om daarin verandering te brengen. 
Huisartsen en ambulancehulpverleners 
hebben immers hetzelfde doel: de 
beste zorg voor de patiënt. Het is dus 
van belang dat we samen optrekken.’

gewijzigd, waardoor de regio 
Gelderland-Zuid niet langer onder de 
Regionaal Militair Commandant 
Noord valt, maar onder West.
Tot slot wisselden de crisispartners 
met elkaar van gedachten over wat de 
belangrijkste veiligheidsthema’s voor 
de verschillende partijen zijn 
voor 2014.

Verschillende invalshoeken
Huisartsen en ambulancehulpverle-
ners hebben regelmatig met elkaar 
te maken. Soms is de huisarts aan-
wezig als de ambulance arriveert, of 
aanrijdend. Ook verwijst de huisart-
senpost, als er een vermoeden is van 
bijvoorbeeld een hartinfarct, meteen 
door naar de meldkamer ambulance. 
Als huisartsenzorg en ambulancezorg 
elkaar raken, blijkt vaak dat er sprake 
is van verschillende invalshoeken. 
‘Huisartsen zijn bijvoorbeeld heel goed 
in diagnostisch redeneren en lichame-
lijk onderzoek’, zegt Peter. ‘En ambu-
lancehulpverleners zijn weer erg goed 
in de acute zorg met bijbehorende 
medisch-technische vaardigheden voor 
patiënten die vitaal bedreigd worden.’ 

Concrete uitwisseling
Peter zette naar aanleiding van zijn 
bevindingen een enquête uit onder 
huisartsen in het rivierengebied en 
ambulancepersoneel van de RAV. Hij 
peilde de behoefte aan een nadere 
kennismaking en vroeg daarbij meteen 
welke thema’s dan aan bod moesten 
komen. Zo ontstond het idee voor een 
eerste thema-avond, georganiseerd en 

gefaciliteerd door de RAV. ‘Beide groe-
pen hebben behoefte aan heel concre-
te uitwisseling’, vertelt Peter. ‘Er leven 
vragen als: welke protocollen worden 
er gebruikt? En: welk materiaal heeft 
een huisarts van de huisartsenpost of 
ambulance eigenlijk bij zich?’

Vanaf 2015: samen trainen
Het blijft niet bij deze ene thema-
avond, geeft Peter aan. ‘Vanaf begin 
2015 willen we samen met de huisart-
senpost Tiel en de WDH Rivierenland 

(deskundigheidsbevordering voor 
huisartsen) ketentrainingen gaan 
houden. Daarin gaan we aan de slag 
met casuïstiek. Naast technische vaar-
digheden zullen vooral ook zaken als 
organisatie, overdracht ter plaatse, 
samenwerking en communicatie aan 
bod komen. Doel is dat huisartsen en 
ambulancehulpverleners dezelfde ‘taal’ 
spreken, een gelijke overdrachtsvorm 
hanteren en hetzelfde gevoel voor 
timing krijgen.’ 

Verpleegkundig spe-

cialist acute zorg i.o. 

Peter van der Heijden 

nam het initiatief 

voor de eerste thema-

avond.



Teamleiders publieke zorg en milieu- en bouwbeheer 1 april van start
‘Een enthousiaste club met een groot verantwoordelijkheidsgevoel’
De stafsectie bevolkingszorg in de regionale crisisorganisatie komt steeds verder op sterkte. De afge-
lopen maanden zijn acht teamleiders publieke zorg (voorheen opvang) opgeleid en gekwalificeerd. 
Ook staan er tien teamleiders milieu- en bouwbeheer in de startblokken. Per 1 april zijn beide groe-
pen teamleiders er klaar voor om in actie te komen tijdens een ramp of crisis in Gelderland-Zuid.

In november 2013 en januari 2014 
vonden de opleidingsdagen voor de 
teamleiders publieke zorg plaats, 
die succesvol zijn afgerond. Een deel 
van de teamleiders heeft vervolgens 
meegeholpen met het compleet 
maken van het draaiboek publieke 
zorg. Voor de alarmeringscomputer 
Communicator zijn alarmeringsscena-
rio’s gebouwd en is een netwerkomge-
ving gereed gemaakt met daarin alle 
(bereikbaarheids)informatie. Dit alles 
om goed voorbereid te zijn op 1 april, 
want vanaf die datum zijn de teamlei-
ders publieke zorg inzetbaar voor de 
stafsectie bevolkingszorg tijdens een 
ramp of crisis. 

Blij met professionalisering
Eén van die kersverse teamleiders 
is Mirjam Derks van de gemeente 

Wijchen. Zij vertelt: ‘Ik ben heel erg 
blij met deze professionaliseringsslag. 
Om die goed te kunnen maken, heb je 
mensen nodig die dit kunnen én leuk 
vinden. En dat is gelukt! We zijn een 
enthousiaste club met een groot ver-
antwoordelijkheidsgevoel.’ 
Mirjam kwam al een keer in actie voor 
de stafsectie bevolkingszorg, namelijk 
tijdens de systeemoefening Lucifer in 
december. ‘Toen heb ik kennis kunnen 
maken met de functie. Het was span-
nend: aan het werk gaan in een vreem-
de gemeente, vertrouwen op infor-
matie uit draaiboeken, samenwerken 
met collega’s uit andere gemeenten. 
Gelukkig is mijn zelfvertrouwen door 
de oefening gegroeid. Met gezond 
verstand kom je een heel eind. En het 
is goed om de belangrijkste spelers 
gezien en gesproken te hebben. Elkaar 
beter leren kennen en veel oefenen: 
dat moet de komende tijd hoog op 
onze agenda staan.’

Aanbod omgevingsdiensten
De teamleiders milieu- en bouwbeheer 
worden geleverd door de twee omge-
vingsdiensten in Gelderland-Zuid. 
Sinds april 2013 zijn deze diensten 

actief en verantwoordelijk voor taken 
op het gebied van milieuvergunning-
verlening. Daarnaast heeft een groot 
aantal gemeenten in de regio ook 
taken op het gebied van bouw- en 
woningtoezicht overgedragen aan deze 
organisaties. Om die reden hebben 
de omgevingsdiensten aangeboden de 
teamleiders milieu- en bouwbeheer te 
leveren voor de stafsectie bevolkings-
zorg. Dit aanbod is met enthousiasme 
geaccepteerd door alle gemeentesecre-
tarissen. 

Helder beeld
De teamleiders milieu- en bouwbeheer 
hebben in januari een opleidingsoch-
tend gehad, waarin zij kennismaakten 

met de beginselen van rampenbe-
strijding en crisisbeheersing. Hester 
Nijhof, medewerker opleiden, trainen 
en oefenen bij het Veiligheidsbureau, 
was erbij en verzamelde de reacties 
na afloop. ‘De deelnemers hebben 
een helder eerste beeld gekregen. Ze 
hebben inzicht in de crisisorganisatie, 
in rollen en verantwoordelijkheden. 
Vervolgens hebben ze in maart een 
specifieke, functiegerichte opleiding 
gevolgd, waarin ook ruimte vrij is 
gemaakt voor oefenen en kennisma-
ken met de hoofden taakorganisatie 
omgevingszorg.’ Ook de teamleiders 
milieu- en bouwbeheer zijn daarmee 
vanaf 1 april inzetbaar voor de staf-
sectie bevolkingszorg. 

BEVOLKINGSZORG

Op donderdag 13 maart overhandigde Marijke 

van Veen, algemeen directeur Veiligheidsregio 

Gelderland-Zuid, de nieuwe en inmiddels 

vierde druk van het ‘Zakboek crisisorganisatie 

Gelderland-Zuid’ aan Hans Verheijen, bur-

gemeester van Wijchen en portefeuillehouder 

multidisciplinaire samenwerking in het algemeen 

bestuur. Deze nieuwe druk is op een aantal 

punten geactualiseerd. Zo zijn GRIP 5 en GRIP 

Rijk toegevoegd en bevat het zakboek nu ook een 

‘checklist LCMS’. De zakboekjes worden deze 

weken verspreid aan iedereen die een rol heeft 

in de regionale crisisorganisatie. Ook is er een 

gebruiksvriendelijk pdf beschikbaar voor op tablet 

en smart phone.

Overhandiging nieuwe druk Zakboek Crisisorganisatie

De stafsectie bevol-

kingszorg kwam 

in actie tijdens de 

systeemtest ‘Lucifer’ 

op 10 december 

2013.

Klik hier 
voor de 

Informatiebrief 
stafsectie bevol-
kingszorg van 
maart 2014.
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VRGZ aangesloten bij de landelijke Slachtofferinformatiesystematiek (SIS)
Snelle informatie over slachtoffers en verwanten bij ramp of crisis
De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft de taken met betrekking tot slachtofferregistratie en 
verwanteninformatie vanaf 1 januari 2014 ondergebracht bij het landelijke Slachtofferinformatie-
systematiek (SIS). Hiermee is het regionale team CRIB (Centraal Registratie en Inlichtingen 
Bureau) opgeheven. De VRGZ is een van de eerste regio’s die is aangesloten bij de SIS, andere 
veiligheidsregio’s zullen dit jaar ook overstappen op het landelijke systeem.

De schietpartij in Alphen aan de 
Rijn, de aanslag op het koningshuis 
in Apeldoorn, de vuurwerkramp in 
Enschede: allemaal voorbeelden van 
grote incidenten van de afgelopen tien 
jaar. Bij veel van deze incidenten is het 
niet gelukt om snel een goed overzicht 
te presenteren van de slachtoffers of 
om verwanten snel te herenigen met 
hun dierbare(n). De aanleiding voor 
het Veiligheidsberaad (overleg van 
voorzitters van de 25 veiligheidsre-
gio’s) om een nieuwe systematiek te 
ontwikkelen voor slachtofferregistratie 
en verwanteninformatie.  

Zelfredzaamheid als pijler
Susan van Petten, coördinerend 
AOV’er bij het Veiligheidsbureau, is 
tijdelijk teamleider bij SIS en heeft 
bijgedragen aan de implementatie 
ervan. Zij vertelt dat het regionale 
team CRIB voorheen veel werk had 
om alle slachtoffers te registreren. 
Een belangrijke pijler binnen de SIS 
is zelfredzaamheid. ‘We registreren 
niet meer alle slachtoffers, maar laten 
zelfredzame slachtoffers zelf contact 
opnemen met hun verwanten om te 
laten weten dat ze in orde zijn. Vaak 
gebeurt dit al via mobiele telefoons en 
social media.’ 

Front- en backoffice
De nieuwe systematiek bestaat uit een 
front- en backoffice. De ANWB is met 
haar Alarmcentrale de landelijke front-
office. Hier kunnen verwanten zich 
melden als zij op zoek zijn naar een 
(mogelijk) slachtoffer. Susan: ‘Binnen 
vijf minuten kan deze frontoffice ope-
rationeel worden, eerder duurde dit 
minimaal dertig minuten.’
In de landelijke backoffice komen de 
gegevens van ziekenhuizen, mortuaria 

en de frontoffice samen, zodat zwaar-
gewonde slachtoffers aan zoekende 
verwanten gekoppeld kunnen worden. 
‘Snelle informatie over slachtoffers 
vanuit het ziekenhuis is soms een pro-
bleem’, vertelt Susan. ‘Artsen beroe-
pen zich op de privacy van een patiënt 
en willen daarom geen informatie 
verstrekken aan de gemeente. Met de 
nieuwe systematiek leggen we artsen 
beter uit waarom we die gegevens 
nodig hebben. Ook zijn er afspraken 
over gemaakt in een landelijke hand-
reiking en in regionale convenanten.’ 
Ziekenhuizen hebben hier ook een 
belang bij in het kader van hun fami-
lie-opvangplan.  

Efficiënt en kwalitatief beter
Een voordeel van de SIS is dat het 

landelijk georganiseerd is, waardoor 
er maar één team is, in plaats van 
de honderden gemeentelijke of regi-
onale actiecentra die er waren. ‘Er 
zijn minder mensen nodig die beter 
opgeleid en geoefend kunnen worden. 
Dat maakt het systeem efficiënter 
en kwalitatief beter’, aldus Susan. 
‘Gemiddeld is het namelijk maar eens 
in de twee jaar nodig dat de SIS wordt 
ingezet.’ De officier van dienst bevol-
kingszorg van de incidentgemeente of 
de algemeen commandant bevolkings-
zorg bepaalt bij een ramp of crisis of 
de SIS ingezet wordt. Omdat er kosten 
zijn verbonden aan de inzet van de 
SIS, zal dit besluit altijd vooraf wor-
den afgestemd met de burgemeester 
van de incidentgemeente.

‘Binnen vijf 

minuten is de 

frontoffice 

operationeel’
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Risicoprofielen voor brand, hulpverlening en 
waterongevallen

Multidisciplinair Coördinatieplan 
Infectieziektecrises vastgesteld

De brandweer gaat aan de slag met het opstellen van het brand-, hulpverlenings- en waterongeval-
lenrisicoprofiel (verder te noemen ‘risicoprofielen’). Daarbij krijgt zij ondersteuning van een extern 
bureau. De risicoprofielen geven inzicht in het werkpakket van de brandweer en vormen belangrijke 
input voor het dekkingsplan dat in 2015 wordt opgesteld. Een dekkingsplan zorgt voor de inrichting 
van personeel, materieel en uitruklocaties, waarmee de brandweer, binnen normtijden, een goed pro-
duct op straat krijgt. 

In januari heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-
Zuid het Multidisciplinair Coördinatieplan Infectieziektecrises vastgesteld. Dit 
plan vervangt het Generiek Draaiboek Infectieziektecrises Gelderland-Zuid. 
De sector GHOR realiseerde het plan en werkte daarvoor samen met GGD 
Gelderland-Zuid. Daarnaast stemde de GHOR de inhoud af met de overige 
geneeskundige en veiligheidspartners. 

Een projectgroep onder leiding van 
Roald Paaps, clustercommandant 
Nijmegen, hield de afgelopen weken 
diverse methodieken tegen het licht 
voor het opstellen van de risicopro-
fielen. Daarbij werd bekeken welke 
methodiek het best aansluit bij de 
behoefte van de regio. Roald: ‘Er is 
slechts een beperkt aantal methodie-
ken beschikbaar. De methodiek van 
de Antea Group was de enige die alle 
risicoprofielen bevat. Daarnaast is die 
ook uit te breiden met de gewenste 
risicomodule waarmee de benodigde 
capaciteit voor risicobeheersing kan 
worden bepaald. Dit maakt de metho-
diek van de Antea Group uniek. Ze 
biedt een stevige basis voor het nieu-
we dynamische dekkingsplan en is ook 
voor risicobeheersing goed bruikbaar. 
Twee vliegen in één klap!’

Uniek 
Het opstellen van de risicoprofielen 
is een stevige en complexe klus. De 
Antea Group ondersteunt de brand-
weer hierbij. ‘Onze regio is uniek, 
want naast brand voegen wij ook de 
hulpverlening en waterongevallen als 

Het Generiek Draaiboek 
Infectieziektecrises Gelderland-Zuid 
stamde uit 2009, en werd in 2011 
geactualiseerd naar aanleiding van de 
ervaringen met het H1N1-virus, beter 
bekend als de Mexicaanse griep. Dit 
draaiboek is nu vervangen door het 
Multidisciplinaire Coördinatieplan 
Infectieziektecrises. Aanleiding hier-
voor waren wijzigingen in de wetge-
ving (Wet veiligheidsregio’s en Wet 
publieke gezondheid) en de invoe-
ring van het regionaal crisisplan in 
Gelderland-Zuid.

Taken en verantwoordelijkheden
Het coördinatieplan is een voorberei-
ding op en hulpmiddel bij een (drei-
gende) uitbraak van een infectieziekte, 
één van de prioritaire risico’s uit het 
risicoprofiel van de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid. Processen, verant-
woordelijkheden en taken van de 
geneeskundige en multidisciplinaire 
partners zijn in het plan op elkaar 
afgestemd. Zo is beschreven hoe de 
continuering van de medische zorg bij 
een infectieziektecrisis wordt gemo-
nitord. Ook staat in het plan welke 
partijen betrokken zijn als er vacci-
natielocaties, quarantainelocaties en 
zorghotels ingericht en gebruikt moe-
ten worden. Verder zijn bijvoorbeeld 

risicoprofielen toe. Een brandrisico-
profiel is wettelijk verplicht. Doordat 
we het ruimer oppakken, kunnen we 
ook gestalte geven aan een vraagge-
richte organisatie, brandweerzorg naar 
behoefte en maatwerk. Bovendien is 
het voor onze waterrijke regio goed 
om inzicht te hebben in de risico’s op 
waterongevallen. We krijgen nu een 
compleet beeld van alle voor ons rele-
vante risico’s’, aldus Roald. 

Algemeen bestuur
Het is de bedoeling dat de concepten 
na het zomerreces naar het algemeen 
bestuur kunnen. Het najaar is gereser-
veerd voor de consultatieronde langs 
alle gemeenteraden, waarna het alge-
meen bestuur eind dit jaar de risico-
profielen definitief kan vaststellen. 
Het opstellen van de risicoprofielen 
maakt onderdeel uit van het traject 
Doorontwikkeling Brandweer.   

de communicatielijnen bij de verschil-
lende scenario’s uitgewerkt: van lokaal 
bij een kleine uitbraak tot nationaal 
en regionaal bij een grootschalige uit-
braak. 

Samenwerking met GGD
Om tot het nieuwe, actuele plan te 
kom en, heeft de sector GHOR aan-
sluiting gezocht bij de processen van 
de GGD Gelderland-Zuid voor infec-
tieziektebestrijding. Verder is het plan 
afgestemd met de veiligheidspartners 
(politie, brandweer, gemeenten) en 
geneeskundige ketenpartners (zieken-
huizen, huisartsen, AZO, RAV). 

Update bij wijzigingen
Als in de toekomst de werkafspraken 
met één van de geneeskundige of mul-
tidisciplinaire partners wijzigen of als 
er nieuwe landelijke richtlijnen voor 
de bestrijding van infectieziektecrises 
komen, wordt het plan op die onder-
delen geactualiseerd. Ook ervaringen 
uit oefeningen of uit relevante inciden-
ten kunnen aanleiding zijn een update 
te maken van het multidisciplinair 
coördinatieplan. 

Een lokale, regionale of landelijke 

uitbraak: wie doet wat?

Roald Paaps: ‘Naast 

brand voegen wij ook 

de hulpverlening en 

waterongevallen als 

risicoprofielen toe.’

‘Een compleet beeld van alle voor 

ons relevante risico’s’
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Ambulancevoorziening doet mee aan wetenschappelijk onderzoek
Prehospitaal behandelen van hartinfarct: ‘time is muscle’
Mensen die getroffen worden door een hartinfarct krijgen van de ambulanceverpleegkundigen een 
‘prehospitale’ behandeling om de dotterbehandeling die in het ziekenhuis volgt zo goed mogelijk te 
laten slagen. De regionale ambulancevoorziening (RAV) in Gelderland-Zuid deed mee aan een groot 
Europees onderzoek naar een experimentele prehospitale behandeling bij hartinfarcten. Dit past bin-
nen de visie van de RAV: ‘Onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg zijn onze drie pijlers.’

De looptijd van het onderzoek, 
Euromax genaamd, was twee jaar. In 
totaal hebben 2.000 patiënten mee-
gedaan, van wie 200 uit Nederland 
en 50 uit Gelderland-Zuid. De studie 
onderzocht de gezondheidswinst van 
een experimentele behandeling, die 
aan patiënten met een hartinfarct 
werd gegeven vóór zij in het ziekenhuis 
verder behandeld werden. 

Samenwerking met ziekenhuizen
Pierre van Grunsven, arts en medisch 

manager van de sector RAV, bege-
leidde en monitorde het Euromax-
onderzoek voor de ambulancevoorzie-
ning. ‘Ook het Universitair Medisch 
Centrum St Radboud en het Canisius-
Wilhelmina Ziekenhuis deden mee’, 
vertelt Pierre. ‘Sinds de jaren tachtig 
werken we samen met de cardiologen 
van de Nijmeegse ziekenhuizen en 
geven we als ambulancevoorziening 
een prehospitale behandeling bij 
hartinfarcten. ‘Time is muscle’ is het 
motto: hoe sneller we behandelen, 
hoe minder schade aan de hartspier. 
Dat vergroot de kans van de patiënt 
op overleven.’ 

Twee tasjes
Er zijn middelen die vóór het dotteren 
gegeven worden en die de uitkomst 
daarvan verbeteren. Het stolsel valt 
dan beter te dotteren en komt na de 
dotterbehandeling minder snel terug. 
Eén van die middelen, Bivalirudin, 
wordt in het ziekenhuis gegeven. In 
het Euromax-onderzoek werd dit mid-
del al door de ambulanceverpleegkun-
digen toegediend voordat de patiënt 
in het ziekenhuis was. 

‘Er is gewerkt met een controle-
groep’, licht Pierre toe. ‘Gedurende 
het onderzoek waren er twee tasjes 
op de ambulance: een met de stan-
daardbehandeling –aspirine en een 
middel dat heparine heet- en een met 
de experimentele behandeling. Bij de 
tasjes zat een envelop, waarin stond 
of de patiënt de standaard- of de 
experimentele behandeling kreeg. De 
ambulanceverpleegkundige opende de 
envelop en wist zo wat het lot bepaald 
had. Wel moesten patiënten aangeven 
dat ze akkoord waren met deelname. 
Ook werd gekeken of er geen contra-
indicaties waren.’

99 procent deelname
Pierre merkte dat de ambulancever-
pleegkundigen eraan moesten wennen 
om patiënten ervoor te benaderen. ‘Ik 
begrijp dat goed; ze worden gecon-
fronteerd met een heel acute situatie 
en moeten dan een extra protocol 
gaan afwerken. In een aantal gevallen, 
daar waar de patiënt zich bijvoorbeeld 
letterlijk om de hoek van het zieken-
huis bevond, is er ook voor gekozen 
om geen envelop open te maken. 
Maar uiteindelijk heeft 99 procent 
van de mensen die gevraagd werd 
ook meegedaan. De ambulancever-
pleegkundige legde vooraf uit dat de 
hypothese was dat het experimentele 
middel zeker niet slechter is dan het 
standaardmiddel, en dat het in de 

ziekenhuizen al met goede resultaten 
gebruikt wordt.’

‘Een is geen’
Het volledige onderzoek is in decem-
ber gepubliceerd in het gerenom-
meerde medisch-wetenschappelijke 
tijdschrift New England Journal of 
Medicine. ‘Het resultaat van de experi-
mentele behandeling is dat het aantal 
sterfgevallen na de dotterbehande-
ling duidelijk afneemt’, vat Pierre 
samen. ‘Het prehospitaal toedienen 
van Bivalirudin is veilig én effectief ten 
opzichte van de standaardbehande-
ling. Wel gaan we over een jaar kijken 
hoe het dan met de deelnemers gaat.’ 
Hij nuanceert: ‘Een onderzoek is 
geen onderzoek in de wereld van de 
wetenschap. Ook dit middel zal weer 
vergeleken worden met andere, nieuwe 
middelen.’ 
Desondanks is hij er zeer blij mee dat 
de RAV een steentje heeft bijgedragen 
aan het vergroten van de kennis over 
het prehospitaal behandelen van hart-
infarcten. Dat past ook goed binnen 
de visie van de ambulancevoorzie-
ning, legt hij tot slot uit. ‘Onderwijs, 
onderzoek en patiëntenzorg zijn de 
drie pijlers van onze sector. Tussen die 
drie vindt een voortdurende kruisbe-
stuiving plaats: het maakt dat we met 
elkaar bewuster met ons vak en met 
onze kennis bezig zijn. We worden er 
beter van.’

Pierre van Grunsven: 

‘99 procent van de 

mensen die we hebben 

gevraagd om mee te 

doen, deed dit ook.’

De experimentele en 

de standaardbehande-

ling, met daarvoor de 

(geopende) envelop 

die bepaalde welke 

behandeling de patiënt 

kreeg.
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Op zondag 26 januari 2014 ontstond 
er brand in het afval dat opgeslagen 
lag in een van de loodsen van afval-
verwerkingsbedrijf Van Rijnsbergen–
Liebregts in Zaltbommel. Dezelfde 
avond werd opgeschaald naar GRIP 1. 
“Het was door de lange inzetduur een 
bijzondere en ook complexe brand”, 
vertelt Marcel Jonkman. Hij was een 
van de leiders Commando Plaats 
Incident (COPI) die tijdens het inci-
dent in actie kwam. “De complexiteit 

Bestrijden ‘afvalbrand’ duurde zes dagen; Defensie springt bij
Terugblik op bijzondere en complexe brand in Zaltbommel
Maar liefst zes dagen lang waren collega’s vanuit de hele regio Gelderland-Zuid bezig met het bestrijden van de ‘afval-
brand’ in Zaltbommel. De brandweer blikt voor Multi>Nieuws terug op deze bijzondere inzet, die eind januari plaats-
vond. De samenwerking met de gemeente Zaltbommel verliep zeer goed. Ook was er een rol weggelegd voor Defensie. 

zat vooral in de hoeveelheid afval. 
Dat was ongeveer 2.500 ton, dat zijn 
10.000 grijze straatcontainers”, legt 
Marcel uit. “Het afval was op elkaar 
samengeperst waardoor de kern, waar 
het vuur zat, moeilijk te bereiken was.” 

Moeilijk te blussen
De enige manier om de brand te 
bestrijden bleek het uit elkaar halen 
van het afval. Marcel: “We hebben 
daar vier shovels en twee grote graaf-
machines voor gebruikt. Het afval 
is na het afblussen, op last van de 
gemeente, naar alle verbrandingsovens 
in Nederland gebracht.” Ook Peter 
Kramer maakte als regionaal com-
mandant van dienst de brand mee: 
“Het was eigenlijk een heel basale 
afvalbrand, maar toch uniek. Waar 
vroeger het afval ergens afgelegen in 
de buitenlucht lag, wordt het nu door 
bedrijven opgeslagen op een industrie-
terrein. Deze afvalbrand veroorzaakte 
daardoor meer overlast en was moei-
lijk te blussen.”

Continuïteit bewaken
“We moesten zes dagen lang de con-
tinuïteit bewaken en dan stuit je op 
problemen die bij andere branden niet 
voorkomen”, gaat Marcel verder. “Zo 

kregen we te maken met beschadigde 
brandslangen van het grootwater-
transport. De slangen lagen uitgerold 
over een drukke weg. De slangenbrug-
gen om over de slangen heen te rijden, 
bleken niet sterk genoeg om zes dagen 
lang te functioneren. Om dit op te 
lossen, hebben we de slangen met 
zeecontainers en ladders opgehangen 
in bomen. Ook moesten we rekening 
houden met de wind die draaide. 
Meerdere keren hebben we de tank-
autospuiten, het COPI en de logistiek 
verplaatst om zo min mogelijk in de 
rook te werken.”

Bijstand van Defensie
Op basis van de Wet Veiligheidsregio’s 
werd bijstand gevraagd aan Defensie 
om het bestrijden van de brand te 
versnellen. Peter Zwitserloot, majoor 
der Genie en liaison Defensie voor 
de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid: 
“Defensie leverde met vrachtwagens 
de shovels en graafmachines aan. 
Van maandag tot en met donderdag 
waren er steeds vijf werknemers en 
een leidinggevende van Defensie om 
deze machines te besturen.” Regionaal 
commandant van dienst Peter Kramer 
voegt toe: “Defensie reageerde snel en 
heeft daadkrachtig opgetreden.”

‘Een goed gevoel’
De betrokkenen kijken positief terug 
op de zes dagen van het bestrijden 
van de Zaltbommelse brand. Peter 
Kramer: “Ik hebben geen wanklanken 
gehoord en we hebben geweldig, dat 
wil zeggen effectief en pragmatisch, 
samengewerkt met de gemeente 
Zaltbommel en met Defensie.” “Ook 
logistiek was het goed georganiseerd 
met bijvoorbeeld goede warme maal-
tijden’, voegt Marcel eraan toe. “Dat 
is belangrijk, want het was niet de 
leukste klus. Door het vieze afval, de 
modder en het bluswater was het erg 
zwaar werken.” Marcel heeft een goed 
gevoel overgehouden aan de brandbe-
strijding en multidisciplinaire samen-
werking. 

Bedankbrief van burgemeester
Ook burgemeester Albert van den 
Bosch van Zaltbommel  toonde zich 
tevreden over de inzet. Via een brief 
aan de veiligheidsregio complimen-
teerde en bedankte hij alle hulpver-
leners die tijdens de brand in actie 
kwamen: ‘Dankzij uw tomeloze inzet 
hebben wij deze brand snel en veilig 
weten te bestrijden.’

Colofon
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Multi>Nieuws is een uitgave van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. In de 
Veiligheidsregio werken verschillende besturen en diensten samen op het 
gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, geneeskun-
dige hulpverlening bij ongevallen en rampen en handhaving van de openbare 
orde en veiligheid. Multi>Nieuws verschijnt vier keer per jaar en wordt digitaal 
verspreid onder bestuurders, partners in veiligheid en andere betrokkenen bij 
de crisisbeheersing en rampenbestrijding in Gelderland-Zuid. 

‘Door het op 

elkaar geperste 

afval was de 

kern moeilijk te 

bereiken’
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