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Brandveilig op kamers
 
Net nieuw in Nijmegen en voor het eerst op jezelf 
wonen. Hoe zorg je dan dat je studentenhuis brandveilig 
is? Op de introductiemarkten van de Radboud 
Universiteit en de HAN hielpen de collega’s van 
Brandveilig Leven de nieuwbakken studenten hiermee. 



Op maandag 19 augustus en donderdag 29 augustus stonden 
collega’s van het team Brandveilig Leven op de introductie
markten van de Radboud Universiteit en de HAN.  
Zij lieten de nieuwe Nijmeegse studenten aan  
den lijve ondervinden hoe het is als je uit een  
brandend huis moet vluchten.

Studenten succesvol 
voorgelicht

Tijdens beide markten was er veel aandacht voor 
de VR-brillen en de rooktent. Met de brillen kon je 
zelf keuzes maken waar je voor komt te staan op 
het moment dat er brand in je kamer of huis 
uitbreekt. De bedoeling van de rooktent is om 
daar iemand uit te redden, terwijl je dus niets ziet 
en moeilijk kunt ademen. ‘Indrukwekkend!’ aldus 
de nieuwe studenten. Onze voorlichters spraken 
zo’n 200 studenten die nu hopelijk brandveilig op 
kamers gaan. de bezoekers van het concert.
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Brand Kartell Collection 

Culemborg

Maandag 22 juli 
ontstond er bij 
meubelmakerij  
Kartell Collection in 
Culemborg een grote 
brand. Een zeer snelle 
brandontwikkeling 
zorgde voor een 
grote uitslaande 
brand, met een forse 
dreiging van brand-
uitbreiding naar 

naast gelegen percelen en een zeer forse  
rook ontwikke ling die zicht baar was in onder 
andere Utrecht en Lent. Door een snelle op-
schaling en de goede inzet van onze collega’s, 
is de brand beperkt gebleven tot het pand zelf.

 Noodlottig ongeval  

 in Persingen

Dinsdag 3 september vond er aan de nood -
lottig ongeval plaats aan de Thornsestraat  
in Persingen. Een auto raakte daarbij twee 
fietsers. Een 11-jarige scholiere overleed hierbij. 
Een andere scholiere, de chauffeur en de 
bijrijder werden naar het ziekenhuis gebracht. 
Vanwege de impact op na bestaanden, 
getuigen en de school van het slachtoffer  
werd er opgeschaald naar GRIP.

Brand in kringloopwinkel 

BenedenLeeuwen

Vrijdag de 13e was voor de West Maas en 
Waalse kringloopwinkel De Oude School een 
heuse ongeluksdag. Rond het middaguur brak  
er brand uit in het magazijn, waarna het vuur 
niet meer te stoppen was. Vanwege de rook-
ontwikkeling, de aanwezigheid van asbest en  
de locatie (aan een doorgaande weg) werd  
er opgeschaald naar GRIP 1. Inwoners van 
Beneden-Leeuwen werden geadviseerd hun 
ramen en deuren gesloten te houden en de 
brandweer pompte via grootwatertransport 
water uit de Waal. Enkele uren later was het 
‘brand meester’, maar de winkel was volledig 
uitgebrand.

Ongeval op kermis in Wijchen

Tijdens de kermis in Wijchen op maandag  
16 september raakte een karretje van een 
attractie los. Van de twee personen die in  
het karretje zaten kwam één persoon knel te 
zitten en de andere persoon raakte gewond. 
Beiden zijn door de ambulance naar het 
ziekenhuis gebracht. Vijf andere mensen 
konden ter plaatse aan hun verwondingen 
geholpen worden.

4X
GRIP1
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Wat doet een CaCo?
De CaCo haalt tijdens een opgeschaald incident 
informatie op bij de verschillende disciplines en 
speelt ze door aan de juiste discipline waar 
nodig. De eerste taak bij opschaling is het veilig 
ter plaatse krijgen van de hulpdiensten. Zo 
bekijkt de CaCo bijvoorbeeld de wind richting, 
zodat de aanrijdroute tijdens een grote brand 
zo min mogelijk door de rook zal zijn.
Gelukkig is er niet altijd een opgeschaald 
incident. CaCo’s bereiden zich daar wel iedere 
dag weer goed op voor. Ze leggen contact met 
de verschillende centralisten, zodat ze weten 
wat er speelt binnen hun discipline. Ook 
‘buurten’ ze bij de verschillende disciplines 
(ambulance, brandweer en politie), om de 
verschillende centralisten beter te leren kennen. 
Mitchell: ‘Als je elkaar goed kent en elkaars 
werkwijzen weet, weet je wat je aan elkaar 
hebt en verloopt de communicatie soepeler 
tijdens een opschaling of GRIP’. 
Daarnaast heeft elke CaCo ook zijn of haar 
neventaken. Mitchell houdt zich onder andere 
bezig met scenario’s en protocollen rondom 
uitval van de meldkamer. Een totale uitval van 
telefonie, zoals die van 24 juni was echter zo’n 
onwaarschijnlijk scenario, dat die nog niet 
geprotocolleerd was. ‘Gelukkig hebben we toen 
goed kunnen improviseren.’

Binnen de meldkamer van Veilig heidsregio GelderlandZuid is 
24/7, zeven dagen in de week een calamiteiten coördinator 
(CaCo) actief. We interviewden CaCo Mitchell Jennekes 
over zijn rol als calamiteitencoördinator. 

Altijd de oren gespitst
De calamiteitencoördinator zit midden in de 
meldkamer en hoort zo van alle kanten de 
belletjes en piepjes. Elke discipline heeft zijn 
eigen telefoon- en portogeluiden, maar ook 
een ander geluidje voor een 112-melding. 
Mitchell: ‘Vooral als ik bij twee of zelfs alle drie 
de disciplines tegelijkertijd eenzelfde soort 
112-melding binnen hoor komen, weet ik dat ik 
alert moet zijn. Dan zou het wel eens groot 
kunnen zijn’.

Wat is lastig aan het CaCowerk?
Lastig aan het werk van een CaCo zijn de ver-
schillen tussen de (culturen van) ambulance, 
brandweer en politie. Als CaCo moet je bij 
elke discipline terecht kunnen met je vragen 
en op de juiste manier je informatie over 
kunnen brengen. Ook geeft de Wet op 
Politiegegevens en het Medisch Beroeps-
geheim soms spanning tussen de disciplines. 
De CaCo wil immers informatie kunnen delen, 
zodat de hulp verleners veilig kunnen werken. 
Dat wordt hierdoor soms wat lastig gemaakt. 

Wat doet een 
calamiteiten coördinator 
binnen de meldkamer?
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Patiëntenwaarderingsonderzoek ambulancezorg 2019

De kwaliteit van zorg en patiënt gericht-
heid zijn belangrijke graadmeters om te 
kunnen bepalen hoe patiënten 
ambulance zorg ervaren en waarderen. 
Om een goed beeld te krijgen van 
patiëntervaringen doet Ambulancezorg 
Gelderland-Zuid mee aan het landelijke 
patiëntervaringsonderzoek van 
Ambulancezorg Nederland. Dit onderzoek 
biedt aanknopingspunten voor het 
monitoren van de kwaliteit van zorg 
vanuit het perspectief van onze patiënten. 
Op basis van dit onderzoek wordt de 
ambulancezorg afgestemd op de vraag en 

behoefte van patiënten. De resultaten van 
dit onderzoek worden ook gebruikt voor 
het kwaliteitskader Ambulancezorg.
Patiënten die in september 2019 
spoedeisende ambulancezorg of planbaar 
ambulancevervoer ontvangen, kunnen in 
oktober en november schriftelijk worden 
gevraagd om een 
vragenlijst in te 
vullen. Het onder-
zoek wordt 
uitgevoerd 
door het 
Nivel. 

Inwoners van gebieden waarbij de brandweer net buiten de wettelijke prestatienorm  
ter plaatse is, kunnen rekenen op extra voorlichting door de gemeente en de brandweer.  
Een flinke klus waar inmiddels al 10 maanden aan wordt gewerkt.

Informeren en communiceren over 
brandweerzorg in de gehele regio

Dat de brandweer de wettelijke prestatienorm 
niet altijd haalt, heeft in de meeste gevallen 
niets te maken de alarmering of menselijk 
handelen. Vaak is het simpelweg de afstand tot 
een van de 36 brandweerkazernes in onze regio 
die de overschrijding veroorzaakt. Uiteraard 
zetten we alles op alles om toch nog sneller ter 
plaatste te kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld een 
uitruk op maat waarbij 4 in plaats van 6 collega’s 
kunnen vertrekken naar een incident. 
Deze maatregelen komen voort uit het Brand-
weerzorgplan Basisbrandweerzorg waarmee  
het Algemeen Bestuur vorig jaar instemde. 
Inmiddels zijn in ruim 40 gebieden door de 

gehele regio Gelderland-Zuid in totaal 35.000 
enveloppen op de mat beland. Deze envelop 
bevat een brief van de betreffende burge-
meester waarin er een toelichting wordt ge geven 
op de lokale brandweerzorg en uitnodi ging voor 
een inloopavond voor nadere vragen. Bij deze 
brief zit ook een brandweer folder ‘Brandveilig 
wonen’ om zelf de woning op brandveiligheid  
te kunnen controleren. De opkomst tijdens de 
inloopavonden is wisse lend en varieert tussen  
de 5 en 20 bezoekers. Ook al is de opkomst  
soms laag, iedere extra tip die meegegeven kan 
worden, is waardevol. De voorlichtingscampagne 
loopt nog tot het einde van dit jaar. 
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Colofon

Eindredactie en coördinatie  Nina den Elzen 
Redactie  Annemarie Koop, Arnie Loos  
en Nina den Elzen
Fotografie  VRGZ tenzij anders vermeld
Vormgeving  Deel 2 ontwerpers, Nijmegen

Multinieuws 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. 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
GelderlandZuid

In verbinding 
met raadsleden
In de Wet veiligheidsregio’s is de verplichting 
opgenomen eens in de vier jaar een regionaal 
beleidsplan vast te stellen. Het regionaal 
beleidsplan is daarbij mede gebaseerd  
op een (actueel) regionaal risicoprofiel. 

In juni zijn het concept Regionaal beleidsplan 2020-2023  en het concept 
Regionaal risicoprofiel 2020 besproken in het Algemeen Bestuur en inmiddels 
is de consultatie van de gemeenteraden gestart. Indien gewenst geven 
professionals van de veiligheidsregio hierbij een toelichting op de plannen.

Op 12 september waren we te gast in de gemeenteraad van Berg en Dal  
en Neder-Betuwe en 17 september stonden de plannen op de agenda  
van de gemeente West Maas en Waal. In de gemeente West-Betuwe 
verzorgenden we een pitchte tijdens de Veiligheidsavond en  
op 18 september waren raadsleden van Culemborg, Buren,  
Neder-Betuwe en West Maas en Waal welkom op de hoofd- 
vestiging van de veiligheidsregio voor een werkbezoek. 

De komende weken gaat de consulatie door en worden mogelijke 
verbeterpunten opgehaald. Ook onze crisispartners en buurregio’s  
worden geconsulteerd en zorgen voor input op de concept- 
plannen. Uiteindelijk stemt ons Algemeen Bestuur  
aan het einde van dit jaar definitief in met het  
beleidsdocumenten voor de komende 4 jaar.  
Wordt vervolgd!
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