
Het hoogtereddingsteam is een van de specialismen die 
we in Nederland landelijk hebben georganiseerd. Onze 
regio herbergt het Specialisme Technische Hulpverlening 
(STH). De regio’s in Midden-Nederland kunnen een beroep 
doen op deze specialisten als er instorting van panden 
dreigt of als er slachtoffers met de standaard basisinzet 
niet te bereiken zijn.

juli 2017
Multi›Nieuws

Op een zonnig moment bij de Waalbrug in Nijmegen 
een speciale redding uitvoeren klinkt als een span-
nend jongensboek. Veel toeristen en journalisten 
volgden dan ook de verrichtingen van het Utrechtse 
hoogtereddingsteam dat twee opvarenden bevrijd-
de uit hun benarde positie recht onder de brug (zie 
foto). De inzet verliep voorspoedig, waardoor de 
zondag weer in alle rust haar voortgang kreeg.

een felle brand in de historische binnenstad van Leerdam 
te blussen. En bij incidenten op de Waal is paraatheid voor 
elkaar eerder een regel dan uitzondering.
Toch blijft meer paraatheid gewenst. Ook lokaal! Meer 
dan de helft van onze brandweerposten is op zoek naar 
versterking. Op verschillende manieren proberen we 
inwoners te enthousiasmeren: van open dagen, aanwezig-
heid op braderieën en flyeren in de wijk. Helpt u ook een 
handje mee? Raadpleeg uw netwerk en laten we zorgen 
voor veel meer toekomstige jongens- en meidenboeken!

  De redactie

Paraat voor elkaar
Dit team ‘komt op’ vanuit de kazerne in Beusichem en de 
specialisten zijn zowel beroeps als vrijwilligers. Sinds de 
start hebben zij inmiddels twee keer bijstand verleend. 
Het meest spraakmakende incident was begin mei in Arn-
hem toen bekend werd dat een gewapende man enkele 
bezoekers van een wijkcentrum zou gijzelen en in het be-
zit zou zijn van explosieven. Gelukkig werd de betreffen-
de man overmeesterd, zodat er van een daadwerkelijke 
zichtbare inzet geen sprake was. Dat was wel het geval bij 
de renovatie van het stadhuis in Woerden waarbij twee 
betonnen vloeren instortten en een bouwvakker helaas 
bezweek onder het puin.

Ook tijdens de ‘normale’ incidentbestrijding kunnen 
regio’s op elkaar rekenen. Zo was onze brandweerploeg 
uit Lingewaal onderdeel van de honderd brandweerlieden 
die in de nacht van 17 op 18 juni alles op alles zette om 
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Veel mensen zochten de afgelopen weken verkoeling in 
de Waal. Door de lage waterstand was dat levensgevaar-
lijk. Rijkswaterstaat waarschuwde flink, toch ging het in 
korte tijd helaas drie keer mis. Twee volwassenen en een 
kind zijn omgekomen in de Waal. Het blijft belangrijk op 
de gevaren van zwemmen in rivieren te wijzen. Rijkswa-
terstaat heeft daarom een infographic gemaakt. Deel 
deze vooral!

Tientallen woningen ontruimd vanwege gaslekkage in 
Nijmegen
Op maandag 22 mei rukten de hulpdiensten uit voor een 
gaslekkage in Nijmegen. Er werd een blok van zo’n dertig 
woningen aan de Van Berchenstraat ontruimd. Bewoners 
verzamelden zich in het Kronenburgerpark. Het lek is 
ontstaan bij werkzaamheden aan het glasvezelnetwerk. 

Na het dichten van het lek en het ventileren van de 
woningen, mocht iedereen zijn woning weer in. Door 
de gecoördineerde inzet van de hulpdiensten werd er 
opgeschaald naar GRIP1 .

Brand in veebedrijf in 
Haaften
Op zaterdag 3 juni vond in een veebedrijf in Haaften 
een zeer grote brand plaats. Enorme zwarte rookwol-
ken waren tot ver in de omgeving te zien.  De knal die 
te horen was, werd veroorzaakt door een ontploffing in 
een dieseltank in een hooischuur. De brandweer heeft 
vol ingezet om overslag naar naastgelegen veeschuur 
te voorkomen. Dit is gelukt dankzij de inzet van 5 
brandweerposten.
Bekijk de foto’s van de inzet in HaaftenHerdenking omgekomen brandweermensen

Ongevallen in de Waal

Op zaterdag 17 juni was de nationale herdenking voor 
omgekomen brandweermensen. Tijdens deze herden-
king wordt stilgestaan bij het feit dat het beroep van 
brandweerman of -vrouw niet geheel zonder risico’s 
is en dat brandweermensen 24/7 klaar staan voor de 
samenleving.

In o.a. Tiel en Culemborg  hingen de brandweervlaggen 
half stok en stipt om 14.00 uur werd het ereteken van 
water door twee brandweerspuiten gevormd.

Foto: Susanna Leidelmeyer
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Oefening in Culemborg
Opleiden, trainen en oefenen (OTO) vormen een essenti-
eel onderdeel van rampenbestrijding en crisisbeheersing. 
Om die reden wordt er meerdere keren per jaar multidis-
ciplinair geoefend.

Het Culemborgse appartementencomplex ‘De 4 dreven’ 
vormde dinsdag 30 en woensdag 31 mei het decor voor 
een realistische oefening. Overeenkomend met het jaar-
thema van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid was een 
scenario uitgewerkt van een brand in een seniorencom-
plex.

Zowel op dinsdag als woensdag werd het scenario vier 
keer geënsceneerd, waardoor in totaal acht teams be-

Jaarthema 2017: Brand en verminderd zelfredzamen
staande uit brandweer, politie en ambulance (GHOR) 
realistisch konden oefenen. Om het scenario nog realisti-
scher te maken, is gebruik gemaakt van lotusslachtoffers 
(gecertificeerde acteurs).

Netwerkdag bevolkingszorg in 
het thema van brand en 
verminderd zelfredzamen
In Druten werd op donderdag 8 juni de jaarlijkse netwer-
kochtend georganiseerd voor alle bevolkingszorgfuncti-
onarissen met een regionale functie. Het thema van de 
ochtend: brand en verminderd zelfredzamen.

‘Lang zal u wonen’
Op initiatief van het seniorennetwerk Nijmegen (SWON) 
hadden studenten ‘Event Management’ op creatieve 
wijze een bijeenkomt met als thema ‘Lang zal u wonen’ 
georganiseerd. 

Anne-Pauline Jacobs (team Brandveilig leven) en Frans 
Lischer (GHOR) beantwoorden veel vragen over veilig-
heid in huis en er werd met belangstelling geluisterd 
naar de presentatie van de diverse alarmeringsmiddelen 
door Anne-Pauline. De Nijmeegse wethouder Bert Frings 
bezocht de informatiemarkt en sprak een kort woord tot 
de bezoekers waarin hij o.a. zijn waardering uitsprak over 
het initiatief.

Lees meer over brandveilig leven voor ouderen.

‘Thuis met het Grootste Gemak’
Tussen juni en november 2017 
organiseren de acht seniorenvereni-
gingen in de gemeente West Maas 
en Waal - met ondersteuning van de 
gemeente - vier informatiebijeen-
komsten ‘Thuis met het Grootste Ge-
mak’. De oudere inwoners en ook hun 
(klein)kinderen worden geïnformeerd  
over de mogelijkheden om langer 
gezond, veilig en comfortabel thuis 

te kunnen blijven wonen. 
De aftrap was op 20 juni, georgani-
seerd door de seniorenverenigin-
gen van Alphen en Dreumel. Onze 
collega van de brandweer, Theo van 
Dodewaard, gaf een presentatie 
over ‘Brandveilig leven’. 

Berdike Duijzer (team Brandveilig 
Leven) vertelde over de invloed 
van vergrijzing op brandveiligheid. 
Zo zal in 2030 24% van de bevol-
king 65+ zijn en de groep 80-85 
jaar neemt zelfs met 79% toe. Een 
meer kwetsbare doelgroep waar de 
brandweer druk mee bezig is, door 
o.a. te zoeken naar de connectie 
tussen de brandweer en gemeentes 
om hier gezamenlijk in op te trek-
ken.

Ook stond Redzaam.nl op het pro-
gramma, een initiatief om mensen 
meer zelfredzaam te maken en 
handvatten te geven in de kostbare 
tijd totdat de hulpverleningsdien-
sten arriveren bij een incident. 
Verder enthousiaste reacties op de 
workshops: het verlenen van eerste 
hulp, brandbestrijding en het zor-
gen voor veiligheid. 

3
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De afgelopen weken is de Brandweer Gelderland-Zuid 
zo’n 2 à 3 keer per week uitgerukt voor branden ontstaan 
door onkruidbranders. Zeker met dit warme weer zijn met 
name hagen waaronder het onkruid groeit zeer brand-
baar. Wanneer een heg vlam vat, zal de brand zich snel 
uitbreiden.

Een onkruidbrander is wellicht een ideaal hulpmiddel voor 
het verwijderen van onkruid. Maar het blijkt dat onzorg-
vuldig gebruik kan leiden tot brand en gevaarlijke situa-
ties. Voorkom dit en deel de speciale pagina met instruc-
tievideo’s en praktische tips

Veilig aan de slag met 
onkruidbrandersOp vrijdagochtend 9 juni reed Mark Slinkman, burgemees-

ter van Berg & Dal, mee met een van de ambulances van 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Sinds 1 januari 2017 is 
Slinkman portefeuillehouder van de ‘witte kolom’ (Am-
bulancezorg en de GHOR) en wilde hij graag ervaren wat 
medewerkers in deze kolom dagelijks meemaken.

Slinkman: “Een waardevolle ervaring, deze ochtend in de 
ambulancedienst. De vakbekwaamheid en toewijding van 
de medewerkers hebben me getroffen, maar meer mis-
schien nog wel de compassie en betrokkenheid waarmee 
ze de patiënten benaderden en hielpen. Ik ben er trots op 
dat inwoners tijdens zware en pijnlijke momenten in hun 
leven mogen rekenen op goede hulpverlening in de breed-
ste zin van het woord.”

Burgemeester Berg & Dal mee op de ambulance

Nieuwe burgemeester van Culemborg op bezoek 
bij de brandweer

Gerdo van Grootheest, sinds 9 juni burgemeester van 
Culemborg, kwam op maandag 19 juni kennis maken 
met de Culemborgse brandweer. Na een kennismaking in 
de kazerne stak de burgemeester ook de handen uit de 
‘brandweer’mouwen.

Van Grootheest:
“Ik mocht een kijkje nemen bij de diverse taken waar de 
brandweer voor staat: zoals het uitrukken met de AED 
bij een hartaanval, het openknippen van een auto bij een 
ongeval of het redden van een drenkeling samen met de 
reddingsbrigade op de Lek. En uiteraard het blussen en 
redden van slachtoffers bij een brand. Ben zeer onder de 
indruk van de betrokkenheid van deze mannen en vrou-
wen. En dat allemaal voor onze veiligheid, elke dag maar 
weer.”

Foto: Susanna Leidelmeyer

Weer een mooie score 
voor de ambulance
Nadat de ambulancevoorziening in Gelderland-Zuid met 
een 9,1 werd gewaardeerd, krijgen we nu weer een mooie 
score. Uit een landelijk imago-onderzoek in opdracht van 
Ambulancezorg Nederland blijkt o.a.:
-  84% van de Nederlanders heeft een (zeer) positief 

beeld van de ambulancezorg (73% in 2014);
-  83% heeft er (zeer) veel vertrouwen in (76% in 2014);
-  het algemeen vertrouwen in de ambulancezorg is ho-

ger dan dat van ziekenhuizen.
Lees het complete rapport.
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Oefening Amerongse sluis

In Leerdam (Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid) is in 
het weekend van 17/18 juni brand uitgebroken in 
een winkelpand. De brandweer was met veel eenhe-
den ter plaatse: er waren zo’n honderd brandweer-
mensen, waaronder uit buurregio Gelderland-Zuid. 
Post Lingewaal-Noord sprong bij. 

Interregionale samenwerking

Burenhulp bij brand in Leerdam

Bevelvoerder Jan Verweij: ‘Vanuit onze kazerne zijn wij 
binnen een paar minuten in het oude centrum van Leer-
dam. In eerste instantie gingen we het pand in naast 
het brandende pand, maar die verkenning braken we af 
omdat het zicht door de rook nihil was en je de tempe-
ratuur voelde oplopen. Vervolgens zijn we links van het 

pand een stoplijn gaan maken: vanaf het dakterras van de 
woning er met water voor gezorgd dat de brand niet over 
kon slaan. Uiteindelijk hebben door deze inzet de stoplijn 
zelfs nog terug kunnen brengen tot alleen het brandende 
pand.’

Verweij kijkt tevreden terug op de inzet: ‘De goede onder-
linge verstandhouding met onze collega’s van brandweer 
Leerdam maakt dat de samenwerking prettig en natuur-
lijk verliep.  En het maakt je trots als je toch meer hebt 
weten te behouden dan dat je eerst voor mogelijk hebt 
gehouden. Zeker als je later op het nieuws beelden terug 
ziet van het pand dat wij eigenlijk hadden opgegeven.
Bekijk de beelden van RTV Rijnmond 

Op maandag 29 mei heeft brandweer Maurik samen 
met de BHV-organisatie ter plaatse en het Hoogtered-
dingsteam van de Veiligheidsregio Utrecht een oefe-
ning gehouden bij de sluizen van Amerongen. De casus: 
Er was iemand gevallen in een van de torens van de 
sluis. Dit slachtoffer is door de 3 samenwerkende par-
tijen op een veilige manier naar beneden gehaald. Dit 
was een zeer leerzame oefening waarin veiligheid en 
samenwerking met andere disciplines hoog in het vaan-
del stond. Iedereen heeft er een leerzame en boeiende 
avond aan gehad.
Bekijk de foto’s van de oefening op Facebook
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Onderscheidingen bij de 
ambulancedienst
De afgelopen maand was er een kleine lintjesregen 
binnen de ambulancevoorziening: Michael de Leeuw, 
ambulancechauffeur, zorgde ervoor dat een militair een 
onderscheiding kreeg voor zijn levensreddend hande-
len bij de reanimatie van een 19-jarige wielrenner. Een 
andere onderscheiding was juist voor een van onze am-
bulancechauffeurs, Arthur Verriet. Hij kreeg een lintje 
vanwege zijn 25-jarig jubileum bij de vrijwillige brand-
weer. Als Veiligheidsregio zijn we enorm blij met deze 
enorme inzet voor de veiligheid in onze regio.

Burgemeester Mark Slinkman spelt lintje op bij 
Arthur Verriet 

Terrorisme is in ons risicoprofiel 2016-2019 benoemd als 
dreiging. Toch zien we moedwillig handelen in de vorm 
van een terroristische daad niet als een apart crisistype. 
De gevolgen hiervan (explosie, brand etc.) zullen als iede-
re andere explosie of brand bestreden worden. Daarvoor 
zijn onze professionals ook opgeleid. Dit laat onverlet, dat 
de maatschappelijke verontwaardiging en gevolgen voor 
het gevoel van veiligheid na een terroristische aanslag, 
bijzondere aandacht zullen vragen.

Tandje erbij tegen terreur
Maandag 26 juni kopte de Gelderlander ‘Training 
tegen terreur - Veiligheidsregio zet tandje bij’. Dat 
laatste is ook exact wat we gaan doen. We zetten 
een tandje bij, want uiteraard beginnen we niet 
vanaf nul. 

Het dreigingsniveau in Nederland is sinds maart 2013 
substantieel. Dit betekent dat de kans op een aanslag in 
Nederland reëel is, maar dat er geen concrete aanwijzin-
gen zijn dat er voorbereidingen worden getroffen om 
in Nederland een aanslag te plegen. Niettemin laten wij 
onze ambulance- en brandweerprofessionals deelnemen 
aan trainingen en oefeningen op het gebied van terroris-
me.

Het bestrijden van de gevolgen van een terreuraanslag 
vraagt om een andere mindset en de impact is wellicht 
ook anders. Daarom gaan we aansluiten bij de best prac-
tices die met name zijn ontwikkeld in de randstedelijke 
veiligheidsregio’s. Ook blijven we oefenen en trainen en 
staat ‘terrorismegevolgbestrijding’ nu als vast punt op de 
agenda. 

Uit landelijk praktijkonderzoek blijkt dat ten minste 95% 
van al die meldingen onecht en ongewenst is. De oorza-
ken liggen meestal in techniek of onachtzaam handelen. 
Ook in onze regio is dat zo: in 2016 waren er van de 1437 
meldingen slechts 70 ‘echt’. De overige 1367 keer rukte 
de brandweer voor niets uit. 

Omdat meer voorlichting en een verbeterde gebruiksin-
structies onvoldoende bleken te werken, heeft het Alge-

Terugdringen van loze brandmeldingen
Onze regio telt op dit moment ruim 600 bedrijven 
en instellingen met een brandmeldinstallatie met 
automatische doormelding (OMS) naar de 
meldkamer. Dit betekent dat zodra er zo’n melding 
binnenkomt, de brandweer met toeters en bellen 
(PRIO1) uitrukt. Een mooi systeem, maar met een 
keerzijde: loze meldingen.

meen Bestuur van de Veiligheidsregio ingestemd met het 
voorstel om automatische meldingen voortaan eerst te 
verifiëren. Ze sluit daarbij aan bij het beleid van 16 andere 
veiligheidsregio’s. 

Concreet betekent dat dat de meldkamer na een automa-
tische melding binnen 1 minuut de melding verifieert. Af-
hankelijk van de reactie (wel of geen brand) wordt er met 
toeters en bellen uitgerukt. Is het bedrijf niet bereikbaar, 
dan wordt er sowieso uitgerukt.

Het resultaat: minder vaak sirenes op straat en, als het 
resultaat vergelijkbaar is met andere regio’s, een daling 
van 25%-40% loze uitrukken.

Foto: Henkbaron.nl
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Brede predistributie jodiumtabletten
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur 
op 29 juni jl, zijn alle burgemeesters van onze regio 
bijgepraat over de bredere pre- en nooddistributie 
van jodiumtabletten in Gelderland-Zuid.

Aanleiding is de harmonisatie van maatregelen met onze 
buurlanden op het moment van een kernongeval. Con-
creet betekent dit dat wij in Nederland gaan werken met 
een zogenoemde tweede ring van 100 kilometer rondom 
de kerncentrales Borssele, Doel, Tihange en Emsland. De 
ligging van deze eerste twee centrales hebben daarmee 
effect op 9 gemeenten in onze regio. 

Hoewel er een cirkel is getrokken rond de centrales, is het 
uitgangspunt van het ministerie van VWS dat àlle inwo-

Wat is wat?
Jodiumprofylaxe is het slikken van jodium (-tabletten) 
direct na een incident, om de opslag van radioactief 
jodium in de schildklier zoveel mogelijk te voorkomen.

Predistributie is het uitdelen van tabletten aan vooraf 
bepaalde doelgroepen zonder dat er een acute dreiging 
is van een kernongeval of lozing van radioactief jodium.

Nooddistributie is het uitdelen van jodiumtabletten 
bij een concrete dreiging van een lozing van radio-
actief jodium of kernongeval aan mensen die (nog) 
geen beschikking hebben over jodiumtabletten.

<50%
50-60%
60-70%
>70%

Opkomstpercentages gemeenteraadsverkiezingen 2014
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ners van de betreffende gemeenten die tot de doelgroep 
behoren in september worden voorzien van jodiumta-
bletten. De distributie en communicatie worden geco-
ordineerd door VWS. De veiligheidsregio’s staan aan de 
lat voor de inrichting van de nooddistributie. Daarnaast 
zullen de jodiumtabletten ook verkrijgbaar worden bij 
apotheken of drogisterijen binnen en buiten deze ge-
meenten.

In totaal gaat het om ongeveer 1,2 miljoen huishoudens 
die allemaal in één en dezelfde week de jodiumtabletten 
thuis ontvangen. Voor wat betreft de tweede ring be-
horen jongeren tot 18 jaar en zwangere vrouwen tot de 
doelgroep. Meer informatie vindt u op
www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl

Valt mijn gemeente binnen of buiten de 2de ring?

7

http://www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl


Eindredactie en coördinatie: Annemarie Koop

Redactie: Annemarie Koop, Arnie Loos

Fotografie: VRGZ tenzij anders vermeld

Vormgeving: Maarten Slooves, Grave

Multi>Nieuws is de digitale nieuwsbrief van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) en wordt verzonden aan 

bestuurders, partners in veiligheid en andere betrokkenen bij de crisisbeheersing en rampenbestrijding in Gelderland-Zuid.

Multi>Nieuws ook ontvangen? Mail dan naar communicatie@vrgz.nl

Colofon

Veiligheid bij evenementen 
Down The Rabbit Hole in Beuningen, Robbie Williams 
in het Nijmeegse Goffertpark en natuurlijk de 
Vierdaagse in en rondom Nijmegen. Drie voorbeel-
den van risico-evenementen waarbij onze GHOR-
collega’s Wibo Wijnhoven en Danny Haffert als eve-
nementencoördinatoren een cruciale rol spelen. 

Wijnhoven en Haffert zijn van begin tot eind bij alle 
evenementen in de regio betrokken. In het begin bij de 
advisering van gemeenten over de classificatie van het 
evenement: is het een risico-evenement zoals de Vier-
daagse? Of valt het onder A-evenementen (zoals een 
kermis of tentfeest) of B-evenementen (bijv. Kleipop in 
Tiel of de Bruggenloop in Nijmegen)? Jaarlijks geven zij 
zo’n 160 adviezen.

Zij adviseren dan vanuit de GHOR (Geneeskundige Hulp-
verleningsorganisatie in de Regio) over de afstemming 
van de geneeskundige hulpverlening bij  een evenement. 
Bij Robbie Williams gaat het bijvoorbeeld onder andere 
om advies over het aantal ambulanceteams, EHBO’ers of 
andere hulpverleners dat - gelet op de aard, omvang en 
risico van het evenement - ter plekke noodzakelijk wordt 
gevonden. 

Continu aanwezig
Na een uitgebreid voortraject waarin Wijnhoven en Haf-
fert steeds gesprekspartner vanuit de ‘witte keten’ zijn 
en erop toezien dat er een goedgekeurd zorgplan is, start 
het evenement. Bij een groot evenement zijn zij steeds 
aanwezig op het terrein en hebben een up-to-date beeld 
van het verloop van het evenement op het gebied van 
gezondheidszorg.

Ambulances paraat en heli-landplaats gereed
Hoe zit het dan met die gezondheidszorg op een eve-
nemententerrein? Wijnhoven: ‘Wij geven advies aan de 
gemeente over het aantal ambulanceteams die in onder-
aannemerschap worden ingehuurd. Het gaat dus niet ten 
koste van de reguliere ambulancezorg buiten het evene-
ment. Ook zorgen wij ervoor dat de Gemeenschappelijke 
meldkamer op de hoogte is van het evenement. Dus als 
een festivalganger 112 belt, nemen collega’s in de meld-
kamer ambulance dienst (MKA) contact op met evene-
mentencoördinator op het festivalterrein en kan er  direct 
zorg verleend worden. Ook zorgen we, indien het eve-
nement hier om vraagt, voor een heli-landplaats en  dat 
die ook daadwerkelijk beschikbaar is. We hebben in het 
verleden ook gezien dat die plek als extra parkeerterrein 
werd ingezet. Zoiets zien wij doordat we steeds aanwezig 
zijn en controles uitvoeren.’

Jarenlange ervaring 
Wibo Wijnhoven: “We hebben de afgelopen jaren veel 
expertise opgedaan bij evenementen en ook geleerd 
van evaluaties en onderzoeken. We weten nu beter hoe 
publieksevenementen gewoonlijk verlopen, wat de ge-
middelde zorgvraag is tijdens een evenement en welke 
factoren extra of juist minder aandacht vragen voor de 
hulpverlening.” 

Facts & Figures bij concert Robbie Williams:
Aantal aanwezige hulpverleners:  49
Aantal ambulanceteams op het terrein:  2
Aantal zorgcontacten:  70
Aantal EHBO-posten op het terrein:  3

Maar let op: dit concert is niet exemplarisch voor alle 
risico-evenementen of concerten. Er wordt bij ieder 

evenement door de evenementencoördinatoren aan de 
voorkant rekening gehouden met het publieksprofiel en 
op basis daarvan wordt er een advies qua zorg gegeven. 
Zo kunnen er bijvoorbeeld bij een concert waar de kans op 
drugsgebruik groot is, veel meer EHBO-posten staan of 
meer hulpverleners actief zijn. Het is iedere keer maat-
werk.

Goed om te weten: De handreiking helpt de GHOR om de 
gemeenten een geneeskundig advies te geven dat goed 
past bij het evenement. Lees de Handreiking GHOR en 
bijbehorende bijlagen.

Wibo Wijnhoven in een veiligheidsoverleg
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