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Multinieuws

Geneeskundige 
coördinatie van 
evenementen 
 
De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio 
(GHOR) heeft een belangrijke rol rondom de advisering 
van grote evenementen in onze regio. Met concerten van 
Bon Jovi, Phil Collins en Muse in het Goffertpark een 
mooi moment een kijkje achter de schermen te nemen.



Een kijkje achter de schermen  
bij de GHOR tijdens Phil Collins

De GHOR, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio,  
geeft geneeskundig advies bij (grootschalige) evenementen en coördineert 
bij grote (C-) evenementen ook de geneeskundige hulpverlening ter plaatse.  
Deze keer een kijkje achter de schermen bij evenementencoördinatoren 
Wibo Wijnhoven en Danny Haffert rondom het concert van Phil Collins  
in het Nijmeegse Goffertpark.

Van actieteam tot evenement
Bij de start van een grootschalig evenement 
komt er een actieteam samen, dat bestaat uit 
functionarissen van de betreffende gemeente, 
de brandweer en de GHOR. Door al vroeg met 
elkaar om tafel te zitten, verloopt de vergunning
aanvraag soepel en is vanaf het begin voor de 
aanvrager duidelijk wat de do’s en don’ts zijn 
op het gebied van het evenement. Bij groot
schalige evenementen zijn er in het hele proces 
verschillende overleggen, zoals het mobiliteits
overleg. Tijdens  zo’n overleg worden o.a. de 
calamiteitenroutes vastgesteld en de helikopter
landplaats bepaald. Ook wordt het benodigd 
aantal medisch hulpverleners in kaart gebracht.

Soepele overgang bij opschaling
Hoewel er tijdens het concert van Phil Collins 
geen sprake van was, waren Wibo en Danny 
klaar voor een mogelijke opschaling. Doordat 
ze op het evenemententerrein zijn, vanaf het 
eerste veiligheidsoverleg in de middag totdat 
de laatste bezoekers van het terrein af zijn, 
kunnen ze direct schakelen als het nodig is. Ze 
zijn beiden Officier van Dienst Geneeskundig: 
zij zijn ‘in charge’ wat betreft de geneeskundige 
hulpverlening bij een opgeschaald incident.  
Dus mocht er een calamiteit plaatsvinden, dan 
hebben zij het grote voordeel ze op de hoogte 
zijn van alle ins en outs van het evenement. 
Wibo: “Het is dus een naadloze overgang van 

evenement naar incident. Gezien de groot schalig  
heid van het evenement is het van meerwaarde 
dat we met z’n tweeën zijn. Zo kan 1 van ons de 
coördinatie ‘in het veld’ doen en de ander neemt 
dan deel aan het veiligheidsoverleg of CoPI.”

Afgelasten of inkorten: belangrijke 
adviezen!
Als alles op rolletjes loopt, is hun harde werk 
van de GHOR tijdens evenementen niet te zien. 
Soms krijgt hun geneeskundige advisering 
echter meer aandacht. Zo werd een aantal 
weken geleden de marathon in Beneden
Leeuwen afgelast vanwege het warme weer. 
Ook werd besloten Fortarock 20 minuten 
eerder te beëindigen vanwege dreigend 
onweer en windstoten waartoe de tenten  
niet bestand waren. Een gemeente maakt zo’n 
keuze op basis van advies van de GHOR en de 
brandweer. Bij het concert van Phil Collins was 
hier geen sprake van. Het veiligheidsoverleg 
kwam wel bij elkaar toen er verderop in 
Nijmegen een grote brand was met flinke 
rookontwikkeling. In multidisciplinair verband 
werden de gevolgen van dit incident voor  
het evenement besproken. Iedere deelnemer 
aan dit overleg had contact met zijn of haar 
evenknie in het CoPI. De informatieuitwisseling 
verliep hierdoor soepel en snel. Gelukkig waren 
er geen gevolgen voor de bezoekers van het 
concert.
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GRIP2: 112 onbereikbaar  
door landelijke telefoniestoring

Maandag 24 juni rond 16.15 uur viel het netwerk van KPN uit waardoor  
112 onbereikbaar was. Ook het geen-spoednummer, 0900-8844, van de 
politie was niet bereikbaar. Alle veiligheidsregio’s, dus ook Gelderland-Zuid, 
schaalden op naar een GRIP2.

Kazernering brandweer en zichtbaarheid 
op straat
Alle brandweerposten in onze regio kregen  
een oproep op naar hun post te gaan. Inwoners 
konden zich tijdens een noodsituatie melden bij 
de brandweer posten. Hier was moge lijk om via 
het C2000netwerk contact hebben met de meld 
kamer en andere hulpdiensten. Verschillende 
brandweerwagens reden op stra tegische plekken 
rond, zodat inwoners hen daar aan konden 
spreken. Dat laatste gold ook voor ambulances 
en agenten die op straat waren.

Crisisorganisatie in touw
In het regionaal crisiscentrum kwamen het 
Regionaal Operationeel Team en de verschil
lende stafsecties bijeen. De sectie brandweer 
hield bijvoorbeeld contact met de brandweer
posten over hun kazernering en de meldingen 
die zij binnen kregen. De sectie bevolkingszorg 
onderhield contact met de gemeenten en 
zorgde ervoor dat de gemeentehuizen open 
waren, de GHOR onderhield contact met 
zorginstellingen in de regio en de sectie 

communicatie zorgde voor een omgevings
beeld, deelde de laatste updates rondom de 
storing via Twitter, Facebook en de crisiswebsite 
www.crisisglz.nl. 

NL-Alert
Om inwoners te informeren hoe de hulpdiens
ten wél bereikbaar waren, werd een NLAlert 
verzonden. Dat deed niet alleen onze regio, 
maar ook landelijk en door omliggende regio’s. 
Zendmasten zenden in een groter gebied dan 
alleen een veiligheids regio, waardoor sommige 
inwoners naast de landelijke en onze NLAlert 
ook de NLAlerts  
uit omliggende regio’s ontvingen.

112 weer bereikbaar
Rond 20.00 uur meldde niet alleen KPN dat  
het netwerk weer werkte, maar ook vanuit  
de meldkamer werd duidelijk dat 112 weer 
bereikbaar was. Vanuit het ROT schaalden  
we toen af naar GRIP0. Voor de brandweer  
het einde van hun kazernering en voor het  
ROT en de stafsecties een sein om af te ronden.

De stafsectie communicatie aan het werk tijdens de storing.

3

www.crisisglz.nl


Gaslucht Graspieperhof 

Nijmegen

Maandag 10 juni werd in een appartemen ten
complex in Nijmegen een gaslucht geroken. De 
brandweer kwam ter plaatse en mat inder  daad 
een nietexplosieve concentratie gas.  
De bewoners werden opgevangen in de nabij
gelegen ZZGlocatie en het wijk centrum. Het 
lek werd niet gevonden, maar er werd ook geen 
gasconcentratie meer gemeten in het complex. 

Chaletbrand camping 

Heerewaarden

Zaterdag 8 juni ontstond er brand in een  
chalet op een camping in Heerewaarden.  
De brand zorgde voor hitteschade aan  
de twee naast gelegen chalets en uit  
voor zorg werden andere cam ping gasten 
geëvacueerd. Eén persoon raakte gewond.

Brand HKS Metals 

Nijmegen

Donderdag 20 juni ontstond er brand bij 
recyclingbedrijf HKS Metals in Nijmegen.  
Daardoor trok er een rookpluim over Nijmegen. 
Om inwoners te informeren dat zij bij over last 
ramen en deuren moesten sluiten en de 
mechanische ventilatie moesten uit schakelen, 
werd een NLAlert verstuurd. 

In de nacht van 19 op 20 maart botste een 
passa  giersschip met 160 Zwitserse passagiers 
fron taal op een vracht schip. De snelle opscha-
ling, een pret tige multidiscipli naire samen-
werking en voldoende ervaring met incidenten 
op het water waren de ‘tops’, nauwkeurig 
statussen werd benoemd als ‘tip’. 

Dat zijn de conclusies na de evaluatie van het 
GRIP1incident. Het multidisciplinair leeragent
schap binnen de sector Crisisbeheersing van  
de Veiligheidsregio voert deze evaluaties uit. 
Uiteraard met als hoofddoel om te leren en te 

verbeteren. Na de inter  
views worden de resul
taten eerst gedeeld  
met de betrok ken 
crisisfunctionarissen en 
vervol gens verder gedeeld 
binnen de Veiligheidsregio. 
Daarnaast vertaalt het 
leeragentschap de verbeter
punten naar concrete leer en 
actiepunten en adres seert dit bij de juiste 
verantwoordelijke.
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Evalueren en leren: geslaagde inzet op de Waal

                                                                      Foto: 112 Nieuwsgroep/Davy Derksen
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Duidelijk is dat de veiligheidssituatie in 
Nederland verandert, zeker na de aanslag in 
Utrecht afgelopen maart. Om als hulpdiensten 
hierop voorbereid te zijn, zijn de brandweer
voertuigen van GelderlandZuid uitgerust met 
zogenaamde traumakits. De oefenstaf heeft 
contact gezocht met Brandweer Amsterdam
Amstelland omdat zij al ervaring hebben met 
het oefenen onder meer realistische omstan
digheden. Samen kwamen zij tot het idee voor 
het inrichten van een skillslab in Nijmegen.

In een café
Het skillslab is ingericht als café waarin een 
aanslag heeft plaatsgevonden. Feestmuziek, 
discolicht, een bar, sirenes: het is alsof de 
ploegen daadwerkelijk het getroffen café 
instappen. Voordat ze binnentreden, krijgen  

Realistisch oefenen  
met terrorismescenario

Een tourniquet aanleggen, reanimeren: het technisch medisch handelen 
wordt vaak onder de ideale omstandigheden in een leslokaal geoefend. 
Als er echt sprake is van een terrorismescenario, moeten de manschappen 
onder druk en met stress kunnen werken. Dat oefenden de collega’s van  
de Nijmeegse brandweer afgelopen weken in het skillslab. 

ze beeld te zien dat het café wordt veilig
gesteld voor de hulpdiensten om in te werken. 
In het café komen de ploegen lotusslachtoffers 
tegen met ernstige verwondingen en ont
brekende lichaamsdelen. Aan de Nijmeegse 
brandweer ploegen de taak om onder deze 
realistische omstandigheden te gaan handelen.

Mentale weerbaarheid 
Met dit skillslab krijgen de brandweerploegen 
de mogelijkheid om zich goed voor te bereiden 
om het technisch medisch handelen binnen een 
terrorismescenario. Niet alleen het technische 
gedeelte wordt hiermee geoefend, ook leren  
de Nijmeegse manschappen de medische 
hande lingen uitoefenen onder grote druk  
en ze ver groten daarmee hun mentale weer  
baarheid. 

Foto: Tom Hessels
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Het onderzoek
Het Radboudumc, het CWZ en Ambulancezorg 
GelderlandZuid werken samen aan deze studie. 
De studie is 1 maart 2019 gestart, duurt zo’n 
vier jaar en er doen 866 patiënten aan mee. 
Voor de helft van hen vindt de bepaling van  
de troponine in het bloed in het ziekenhuis 
plaats, bij de andere helft wordt de bloed
bepaling door de ambulance verpleegkundige 
gedaan. De patiënten worden vervolgens 30 
dagen, zes maanden en een jaar daarna gebeld 
door de onderzoeker om te be spreken hoe het 
nu met ze gaat en van welke zorg ze gebruik 
hebben ge maakt nadat zij pijn op de borst 
hebben gehad.

Hoe doen ze dat?
Als ambulanceverpleegkundigen uitkomen  
bij iemand die een HEAR(T)score van 3 of 
lager heeft, kan deze patiënt, als deze dat  
wil meedoen aan de studie. De HEAR(T)score 
bestaat onder andere uit: de uitslagen van de 
anamnese, een hartfilmpje, leeftijd van de 
patiënt en of er voor de patiënt risicofactoren 
zijn. Na loting blijkt of de patiënt naar het 
ziekenhuis gaat voor bloedbepaling of dat  
de ambulance verpleegkundige deze uitvoert.  
De patiënt vult nog een vragenlijst in en krijgt 
informatie mee. Het ambulancepersoneel 
zorgen dat de onderzoeksinformatie bij de 
onderzoeker in het Radboudumc terechtkomt. 
Tot nu toe zijn er zo’n 50 patiënten die 
meedoen aan de studie.

Bloedbepaling bij pijn op de borst:  
in het ziekenhuis of thuis?

Patiënten met pijn op de borst worden nu vaak naar de Eerste Hart Hulp 
van het ziekenhuis vervoerd om daar de waarde van troponine in het bloed 
te laten doen. Met die bloedbepaling kan worden uitgesloten er sprake is 
van een hartinfarct. Ambulancezorg Gelderland-Zuid geeft uitvoering aan 
een studie waarbij bekeken wordt of het kosteneffectiever is om deze 
bloedbepaling ter plaatse uit te voeren.

Pijn op de borst > 2 uur

Huisarts

Sneltest Troponine

Troponine ≤ 40

HEAR(T) score ≤ 3

Loten 1:1

Eerste Hart Hulp

Troponine ≥ 40
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Hulp van omliggende posten
Op dinsdag 4 juni kondigde het KNMI ‘code 
geel’ af vanwege naderende onweersbuien 
met kans op zware windstoten en hagel. Even 
leek moeder natuur onze regio te sparen, 
totdat het vooral boven Nijmegen rond 22.30 
uur echt tekeer ging. Tussen 22.00 uur en 0.00 
uur wist onze meldkamer maar liefst 188 mel
dingen te verwerken voornamelijk in Nijmegen. 
Dat is ongeveer gelijk aan het totaal aantal 
brandmeldingen tijdens een gemiddelde jaar
wisseling in onze hele regio. De Nijmeegse 
collega’s kregen dan ook volop steun van om
liggende posten, waardoor er op een gegeven 
moment 8 tankautospuiten tot diep in de nacht 
actief waren. Bovendien moesten we aan de 
Winkelsteegseweg in Nijmegen ook nog flink 
aan de bak omdat een omgevallen boom in 
haar val op een huis ook de water en gas
leiding kapottrok. Bij het ochtendgloren volgden 
er ook nog zo’n 40 meldingen, nadat inwoners 
bij het ontwaken verrast werden door enige 
vorm van stormschade. 

De voorspelling dat het weer in 
Nederland extremer wordt, lijkt 
bevestigd te worden als we kijken 
naar 2018. En ook dit jaar schieten 
we van droogte (daarover 
berichtten we in de vorige editie 
van de Multinieuws) naar extreme 
buien met bliksem en flinke 
windstoten.  

Bijstand aan Amsterdam
Later op de woensdagmiddag werd het weder
om onstuimig weer voorspeld en volgde er een 
waarschuwing vanuit het KNMI. Het was in de 
vroege avond vooral druk in de Randstand. 
Zelfs zo druk, dat onze meldkamer vanuit 
Driebergen werd benaderd om de meldkamer 
van AmsterdamAmstelland te ondersteunen. 
Zo verwerkte de Nijmeegse meldkamer ineens 
tientallen meldingen aan bijvoorbeeld de 
Prinsengracht en de Amsteldijk.

Nadat rond 01.00 uur in Beuningen een 
woning met een rieten kap werd getroffen 
door de bliksem, schaalden we de bijstand aan 
Amsterdam af. Na het incident in Beuningen 
volgden nog enkele meldingen van waterover
last in onze regio. Tot slot was het rond 05.30 
uur nog raak in Alem (gemeente Maasdriel) 
waar een flinke brand ervoor zorgde dat we 
het betreffende woonhuis en de schuur helaas 
niet meer konden redden. 

Veel meldingen door  
storm en hoosbuien
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Multinieuws is de digitale nieuwsbrief van de Veiligheidsregio 
GelderlandZuid (VRGZ) en wordt verzonden aan bestuurders,  
partners in veiligheid en andere betrokkenen bij de crisisbeheersing  
en rampenbestrijding in GelderlandZuid. Multinieuws ook ontvangen?  
Meld je dan hier aan. 

Wil je tijdens een groot incident weten wat er aan de hand is en  
wat je moet doen? Volg dan @CrisisGLZ op Twitter of Facebook.  
Op LinkedIn kun je ons volgen voor nieuws, vacatures en activiteiten 
en op Instagram kun je een kijkje achter de schermen nemen.

Ambulancezorg

BRANDWEER

Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid

Het trouwseizoen is weer begonnen! 
En als je als brandweerman of -vrouw 
gaat trouwen doe je dat natuurlijk 
geheel in stijl. Gefeliciteerd aan 
alle bruidsparen!

Liefde is… 
trouwen in 
brandweerstijl!

Henk en Berdine (brandweer Kesteren)
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https://veiligheidsregio-gelderland-zuid.email-provider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=nntqwltwiq&l=pb9jrwxedn
https://twitter.com/CrisisGLZ
https://www.facebook.com/CrisisGLZ/
www.linkedin.com/company/18138080
http://www.instagram.com/VeiligheidsregioGZ

