
Gelukkig komt een bosbrand van deze omvang niet vaak 
voor. Uiteraard zijn we door ons opleidings- en oefenpro-
gramma wel voorbereid op dit soort speciale situaties. 
Om alert en adequaat te kunnen handelen, bekent dit 
dat we ook op speciale locaties oefenen. Zo oefenden de 
vrijwilligers van de Bommelerwaard in het authentieke 
kasteel Ammersoyen (zie foto), oefende post Overasselt 
in de H. Sint Antonius Abtkerk en werd er in Nijmegen 
een heuse nachtclub nagebouwd voor een oefening met 
gevaarlijke stoffen.

Daarnaast staan veel oefeningen dit jaar in het teken van 
brand en verminderd zelfredzamen, het jaarthema van 
onze veiligheidsregio. Operationeel trainden onze collega’s 
van de verschillende diensten de afgelopen periode bij een 
seniorencomplex in Tiel. In Nijmegen en in Ochten kwamen 
verschillende Regionale Operationele- en Beleidsteams 
(ROT en RBT) bijeen voor het beoefenen van verschillende 
scenario’s bij een gelijksoortige gebeurtenis. 

Tot slot hebben we nog een mooie last but not least! Want 
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Terwijl de meeste voertuigen pas net voorzien 
waren van zomerbanden, kleurde de droogte-index 
al twee keer code oranje. De brandweer wordt dan 
extra alert en ook via de media vragen we inwo-
ners voorzichtig en alert te zijn. Helaas blijkt dit 
noodzakelijk want op 30 april was het menens in 
Groesbeek. Twee jongens waren tussen de bomen 
aan het spelen met vuurwerk totdat het mis ging. 
Toen ze het vuur zelf niet onder controle kregen, 
belden ze uiteindelijk de brandweer. Zij hadden het 
vuur na ruim een half uur onder controle, maar kon-
den niet voorkomen dat zo’n 2.500 vierkante meter 
bosgebied verbrandde.

met gepaste trots kunnen we melden dat onze brandweer-
meldkamer de wereldwijde status van ‘accredited centre of 
excellence’ heeft verworven en dat daarnaast onze inwo-
ners de kwaliteit van onze Ambulancespoed- en geplande 
ritten beoordelen met respectievelijk een 9,1 en een 9,0!

Lees verder over onze verrichtingen in deze Multi>nieuws!

  De redactie

Voorwoord
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Grote brand verwoest 
restaurant in Berg en Dal
Een grote brand heeft op 5 april het restaurant De Put 
aan de Oude Kleefsebaan in Berg en Dal in de as gelegd. 
Hoewel de brandweer het bekende restaurant niet 
meer kon redden, is het wel gelukt het naastgelegen 
autobedrijf te sparen. Woordvoerder Anne-Pauline Sak 
was ter plaatse en stond N1 te woord. 

Het incident dat zelfs landelijke media-aandacht kreeg, 
vond plaats in de nacht van 10 op 11 april. In een leeg-
staande supermarkt van winkelcentrum Weezenhof 
ontstond brand die vervolgens via het dak oversloeg 
naar diverse andere winkels. Veel winkeliers zijn hierdoor 
gedupeerd, maar dankzij de enorme inzet van de brand-
weer, kon een grote Lidl-supermarkt in hetzelfde 
centrum behouden worden. Niemand raakte gewond. 

De brand bij Hart van Nederland

GRIP1 in Nijmeegs winkelcentrum Weezenhof: 
brandweer beteugelde verwoestende brand

GRIP1: Brand en 
ontruiming in Nijmeegse 
Meijhorst
In een flatgebouw aan de Meijhorst in Nijmegen was er 
op 7 april korte tijd sprake van een waterlekkage en een 
brand. Omdat er ook gaslucht werd geroken, besloten 
de hulpdiensten de flat te ontruimen en het incident op 
te schalen naar GRIP1. Halverwege de ontruiming bleek 
de brand minder erg te zijn dan gedacht, waarna de flat-
bewoners hun woningen weer in mochten. In totaal zijn 
zo’n twaalf appartementen tijdelijk ontruimd geweest.

Ambulance voor de 
winter van Beneden-
Leeuwen naar Druten
De ambulance die nu voorwaardenscheppend bij de 
brandweer van Beneden-Leeuwen staat, verhuist naar 
de brandweerpost in Druten. Qua afstand een kleine 
verplaatsing, maar vanuit financieel oogpunt een groot 
gewin. Gelet op de eisen van onder andere de Arbowet 
zou de post in Beneden-Leeuwen flink verbouwd 
moeten worden. Dit is in Druten niet aan de orde en 
vandaar de verplaatsing. De verplaatsing zal voor de 
winter van 2017 plaatsvinden.

Nieuw: 
Prestaties en ontwikkelingen bij de brandweer in beeld
Dit jaar geven we voor het eerst de Brandweerbrief (pdf) uit. Hierin blikken we terug op het afgelopen jaar en geven 
ontwikkelingen voor de komende jaren aan. Op die manier geven we inzicht in de resultaten van de brandweer in 
onze regio en in de afzonderlijke gemeentes.

Fotograaf: N1
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Twee weken later oefenden ook twee Beleidsteams (BT) 
met dezelfde casus. Tijdens het oefenmoment werd het 
(R)BT ((Regionaal) Beleidsteam) beoefend, maar dan in de 
toekomstige kernbezetting: Voorzitter (Regionaal) Be-
leidsteam, Burgemeesters direct betrokken gemeenten, 
Hoofdofficier van Justitie, Operationeel Leider, Bestuurs-
adviseur en de Communicatieadviseur beleidsteam. Als 
ondersteuners zijn een secretaris en verslaglegger aan-

wezig. 

Oefenen rondom het jaarthema Brand en verminderd zelfredzamen
Op 28 maart heeft het Regionaal Operationeel Team 
(ROT) in een nieuwe oefenopzet geoefend met 
dilemma’s rondom het thema brand en verminderd 
zelfredzamen. Het scenario was een brand in een 
woonzorgcentrum. De deelnemers waren tevreden 
over de oefening: “Oefenen is teambuilden!” 

De overige adviseurs, te weten de Dijkgraaf, adviseurs 
brandweerzorg, geneeskundige zorg en politiezorg en 
overige functionarissen of rijksheren, worden uitgeno-
digd op verzoek van de voorzitter RBT. Zij kunnen op basis 
van scenario uitgenodigd worden om de kernbezetting te 
versterken. Het ROT zal bij opschaling adviseren over de 
samenstelling van het Beleidsteam. Tijdens de oefening 
zaten deze adviseurs in de tweede ring.

Terwijl de Beleidsteams in Ochten aan het oefenen wa-
ren, werden er in Tiel op straat bij een seniorencomplex 
CoPI-oefeningen (Commando Plaats Incident) uitgevoerd. 
Zowel de politie, brandweer als ambulance waren hierbij 
van de partij. Om het scenario nog realistischer te maken, 
heeft de Veiligheidsregio gebruik gemaakt van lotus-
slachtoffers (gecertificeerde acteurs, zie foto).

In nauwe samenwerking met de ZZG Zorggroep, is de 
‘Handelingskaart’ (pdf) ontwikkeld. Hierop staan een 
aantal adviezen en tips uitgelegd, waarmee zowel de 
wijkverpleegkundige als de cliënt zelf praktisch toepas- 
bare informatie krijgt over brandveiligheid. De informatie 
is toegespitst op personen die niet goed kunnen signale-
ren of zelfstandig kunnen vluchten bij brand: wat kunnen 
zijn dan wel doen?

Op 5 april is de eerste Handelingskaart officieel uitgereikt 
door Theo van Dodewaard (team Brandveilig Leven) aan 

Handelingskaart voor verminderd 
zelfredzamen in gebruik bij ZZG Zorggroep

Steeds meer mensen in Gelderland-Zuid zijn zich bewust van hun eigen rol op het gebied van brandveiligheid. 

Dit is ook belangrijk, want de kans op een woningbrand is 1 op de 65 woningen, dit is ongeveer 1 huis per 2 

straten. Iedereen kan zelf van alles doen om de eigen brandveiligheid te vergroten. Deze kaart biedt tips en 

handelingen om stap voor stap uw woning brandveiliger te maken. Zo zorgt u ervoor dat u bij brand tijdig 

wordt gewaarschuwd en weet wat u moet doen.

Brandveilig wonen Handelingskaart

Voorkomen van brand

Koken

Elektrische apparatuur Roken

Kaarsen

Schone apparatuur
Vet in de afzuigkap kan gemakkelijk vlamvatten.
Maak de afzuigkap maandelijks schoon.

 Metalen filters kunnen vaak gewoon in de vaatwasser.

Brandbare materialen
Plaats brandbare materialen ver genoeg van het fornuis. 
Zo voorkomt u dat deze per ongeluk vlam vatten.

 Ook kleding is brandbaar. Kijk uit met wijde kleding
 en sjaaltjes.

Blijf er bij
Vlam in de pan komt regelmatig voor. Blijf in de buurt van 
het fornuis of de oven wanneer u kookt. Zo kunt u snel
handelen als het mis dreigt te gaan.

 Gebruik een kookwekker om te voorkomen dat
 uw gerecht aanbrandt.

Wist u dat?
• er waxinelichtjes op batterij verkrijgbaar zijn? 
 Net zo sfeervol en toch brandveilig!
• deze wél op de vensterbank of bij 
 gordijnen geplaatst mogen worden?
• dit bij echte kaarsen niet kan?

Beddengoed en stoffering vatten snel vlam. Rook 
niet in bed en zorg dat uw sigaret goed gedoofd is 
voordat u de kamer verlaat!

 Koop een vlamdovende asbak, 
 verkrijgbaar bij winkels met 
 huishoudelijke artikelen.

Voorkom overbelasting
Meerdere zware apparaten op één stopcontact/ 
stekkerdoos? Gebruik ze dan om de beurt om 
overbelasting te voorkomen.

Schone filters
Maak de filters van de droger 
na elke droogbeurt schoon. 
Dit bespaart energie en duurt 
maar 1 minuut!

 Zet een prullenbakje naast 
 de droger voor het stof.

 In de buurt aan het 
 stofzuigen? Zuig dan gelijk 
 de droger en filters uit.

Brandveilig wonen Handelingskaart
Vroegtijdig signaleren

Wat te doen bij brand

Rookmelder

Veilig vluchten

Waar ophangen?
• Tegen het plafond, 50 cm van muren en lampen.• Op elke verdieping minstens één rookmelder.  Het liefst in de vluchtwegen en gangen waar  de slaapkamers op uitkomen.

Slechthorend?
Plaats een rookmelder met een draadloze verbin-ding naar een ‘trilplaat’ onder uw kussen. Deze gaat trillen bij een rookalarm. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

Test de rookmelder 1x per maand door metbijvoorbeeld een bezemsteel de testknop in te drukken. Zo gedaan en iedereen kan het!  Spreek af wie wanneer test. Doe dit op een   vast moment en schrijf dit op de kalender.  Bent u toch aan het stofzuigen? Haal de   stofzuiger dan even langs de rookmelder.

Deuren en rolluiken
Rolluik voor de deur? Sluit deze niet wanneer u zelf in huis bent.
  Leg een sleutel van uw voor- en achterdeur   op een vaste plek dicht bij de deur (buiten   bereik inbrekers).

  Sluit uw binnendeuren (met name ’s nachts).   Hiermee voorkomt u snelle rookverspreiding.

Ken de verzamelplek
  Spreek met uw huisgenoten een plaats   buiten af waar iedereen naartoe gaat als   u met spoed uw huis moet verlaten.   Zo weet u of iedereen veilig buiten is.

U koopt een rookmelder bij een winkel met 
huishoudelijke artikelen of bij een bouwmarkt.

Welke rookmelder kunt u het beste kopen?• Een rookmelder met het CE keurmerk.• Een rookmelder met een batterij die 10 jaar  meegaat. Voordelen: - Op den duur goedkoper (u hoeft de batterij    niet elk jaar te vervangen). - U hoeft de rookmelder maar 1 keer per   10 jaar te vervangen.

Woont u alleen en heeft u hulp nodig bij vluchten?
Plaats een ‘slimme’ rookmelder waarmee ook direct buren of familie gewaarschuwd worden.

Ken uw vluchtroute
Hoe komt u het snelst buiten vanuit uw woon- of slaapkamer? Kunt u zelfstandig naar buiten of heeft u daar hulp bij nodig?

• Bel altijd eerst 112 en geef door dat u niet  zelfstandig naar buiten kunt.• Volg eventuele instructies van de meldkamer.• Probeer afspraken te maken met buren of familie  zodat u hen kunt bellen in geval van nood.• Zorg dat u altijd een telefoon bij de hand heeft.• Houd de trap en gang vrij van wasgoed, schoenen,  tassen e.d. 
• Ga naar het balkon of het grootste raam aan de  straatzijde en trek aandacht van de brandweer.• Sluit de kamerdeur en leg een (nat) laken of kleed  tegen de spleet onder de deur om de rook buiten  te houden.

Zorg dat u eerst veilig buiten bent en bel daarna direct 112: vraag naar de brandweer.

Martine Heerkens, werkzaam als beleidsadviseur bij ZZG 
Zorggroep. Ook ’s Heeren Loo, een instelling voor mensen 
met een verstandelijke beperking, is enthousiast over de 
Handelingskaart en heeft aangegeven deze te willen ge-
bruiken. Het doel van team Brandveilig Leven: de hande-
lingskaart bij nog meer organisaties aanbieden, zodat het 
voor nog meer mensen brandveilig(er) wordt.

Met uw organisatie aan de slag met de Handelingskaart? 
Neem contact op met het team Brandveilig Leven via 
brandveiligleven@vrgz.nl.
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Een extra rapid responder, zorgambulance en in de 
nachtdienst in het weekeinde een spoedambulance 
erbij. Die maatregelen moeten ervoor zorgen dat 
in Buren, Geldermalsen, Culemborg en Berg en Dal 
voortaan voldoende ambulances voorhanden zijn.

De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Gelder-
land-Zuid betaalt dit van haar deel van de 17 miljoen euro 
die het ministerie van VWS extra heeft uitgetrokken om 
ervoor te zorgen dat ambulances in Nederland aan de 
norm - bij 95 procent van de spoedritten binnen 
15 minuten ter plaatse - gaan voldoen. 

Extra ambulances in Gelderland-Zuid

Sinds 1 maart 2017 is de meldkamer brandweer Gelder-
land-Zuid de eerste Nederlandse brandweermeldkamer 
met de status van ‘accredited centre of excellence’ 
(ACE). Deze erkenning door de Internationale Academy 
of Emergency Dispatch betekent dat de kwaliteit, vakbe-
kwaamheid en processen van de meldkamer voldoen aan 
een streng accreditatiekader. De Nijmeegse meldkamer 
behoort daarmee dit jaar tot het selecte ACE-gezelschap 
van 37 meldkamers over de hele wereld, afgezet tegen 
ruim 400 deelnemende brandweermeldkamers in 
21 wereldwijde taalgebieden. 

Marcel Jonkman, hoofd van de meldkamer brandweer, 
zegt hierover trots: “Het is niet de top die telt, maar het 
feit dat we die als team met vallen en opstaan hebben 
bereikt met als ultiem doel om te kijken of we via nieuwe 
werkmethoden mensen in nood beter kunnen helpen.”

Meldkamer Brandweer 
Gelderland-Zuid in 
wereldtopOns regionale ambulancevervoer wordt enorm 

gewaardeerd. Dit blijkt uit onderzoek van onder-
zoeksbureau Nivel in opdracht van Ambulancezorg 
Nederland (AZN). 

Het onderzoek richtte zich op de kwaliteit van de planba-
re en spoedeisende ambulancezorg. Aspecten als vervoer, 
meldkamer, communicatie en bejegening zijn hierin mee-
genomen. 

Patiënten geven ambulancezorg Gelderland-Zuid 
een 9,1!

De planbare ambulancezorg scoorde een 9,1. Verbeterpun-
ten om een 10 te halen, zijn verwachtingsmanagement 
ten aanzien van helderheid over het tijdstip van ophalen 
en duidelijkheid of er thuis nog iemand aanwezig is.

De spoedeisende ambulancezorg wordt gewaardeerd met 
een 9. Alleen meer duidelijkheid over de ziekenhuiskeuze 
had de score nog positiever kunnen beïnvloeden. 

In onze regio werkten 117 patiënten mee aan dit spiegel-
onderzoek (pdf). 
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Handreiking 
‘Brandveiligheid bij 
evenementen’
Als een evenement wordt georganiseerd, moet de orga-
nisator zich bewust zijn van de brandveiligheidsrisico’s. 
Het is dan handig om de regels en richtlijnen te weten 
voordat een vergunningaanvraag ingediend wordt. 
Daarom hebben we een handreiking ‘Brandveiligheid bij 
evenementen’ opgesteld waarin het adviesproces wordt 
beschreven en een handreiking wordt gedaan met 
regionale voorschriften. Deze voorschriften zijn verder 
uitgewerkt per soort evenement.

Bekijk de nieuwe handreiking op vrgz.nl

Om vakbekwaam te blijven, oefenen onze profes-
sionals zeer frequent. Soms op wel heel bijzondere 
locaties!

Kasteel
De vrijwilligers van de posten in de Bommelerwaard 
mochten oefenen in het authentieke kasteel Ammer-
soyen. Omdat er regelmatig feestjes worden gegeven, is 
deze locatie uitgekozen voor een realistische oefening 
waar ook de bedrijfshulpverleners en de EHBO bij waren 
aangesloten. 

Nachtclub
Een niet van echt te onderscheiden ingerichte nachtclub 
was dit jaar het decor voor de jaarlijkse IBGS-oefeningen 
(Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen) . In zes dagen tijd 
werden verschillende teams geconfronteerd met uitda-
gingen die komen kijken bijeen aanslag met chemische 
stoffen in een uitgaansgelegenheid. 

Kerk
In Overasselt oefenden de vrijwilligers in de H. Sint Anto-
nius Abt, waar ze tijdens de oefenavond van het koor de 
toren in moesten om te blussen.

Oefeningen op speciale locaties
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Grensoverschrijdende samenwerking in de rampenbestrijding en crisisbeheersing kent een lange en succes-
volle traditie. Het is een van de bindende factoren in de relatie tussen de Kreis Kleve en de aangrenzende 
Nederlandse provincies en Veiligheidsregio’s. De goede verstandhouding leidt over en weer tot hulp en onder-
steuning aan het buurland. Tientallen jaren geleden was de praktische start in deze samenwerking het gebruik 
van speciale koppelstukken om elkaars brandweerslangen te kunnen gebruiken. Inmiddels zijn er standaard uit-
rukken naar het buurland in bepaalde gevallen en wordt er gezamenlijk grensoverschrijdend geoefend. 

Samenwerking tussen Duitse Kreis Kleve en de Nederlandse Veiligheidsregio’s 
Limburg-Noord, Gelderland-Zuid, Gelderland-Midden & Noord- en Oost-Gelderland

Een GRIP-situatie, een industrie- of woningbrand, een 
ander incident met impact: bij de beheersing ervan 
speelt communicatie een grote rol. Reden dat er sinds 
september 2015, toen de politie met de woordvoe-
ring bij GRIP-incidenten stopte, 24/7 een pool voor 
crisiscommunicatie draait. En die draait goed! 

Crisiscommunicatie in onze regio goed geregeld

Om de Duits-Nederlandse samenwerking ook op het 
niveau van de Kreis en de Veiligheidsregio verder gestalte 
te geven, ligt er nu op het gebied van rampenbestrijding 
en crisisbeheersing een nieuw Convenant ter 
ondertekening klaar. Het bestuur van de VRGZ heeft zich 

achter de intenties in het Convenant geschaard. De over-
eenkomst wordt gesloten tussen de Duitse Kreis Kleve 
en de Nederlandse Veiligheidsregio’s die grenzen aan de 
Kreis Kleve, namelijk Limburg-Noord, Gelderland-Zuid, Gel-
derland-Midden & Noord- en Oost-Gelderland.

Remy van Berkesteijn zit met nog zes collega’s in de 
woordvoerderspool. Ze werken bij verschillende hulpdien-
sten – Van Berkesteijn is bijvoorbeeld calamiteitencoör-
dinator op de meldkamer – maar zijn hiervoor ‘ontkleurd’. 
”Als operationeel woordvoerder/adviseur crisiscommuni-
catie kun je voor de hulpverleners, de media en de inwo-
ners veel betekenen. En voor de burgemeester als hij ter 
plaatse komt en de directbetrokkenen. Tot en met GRIP1 
zijn we zelfstandig en gemandateerd om de inhoud van 
de boodschap te bepalen en te delen. Bij GRIP2 en hoger 
blijven we betrokken, maar wordt de algemeen comman-
dant crisiscommunicatie verantwoordelijk.” 

Van voorlichting naar communicatie
“Ons vak heeft een forse ontwikkeling doorgemaakt: van 
eenrichtingsvoorlichting naar crisiscommunicatie. “Via 
Twitter communiceren we nu bijvoorbeeld, anders dan 
vroeger, rechtstreeks met onze inwoners en met betrok-
kenen. Dat verkleint de afstand en maakt de communica-
tie directer,” vervolgt Van Berkesteijn. “Dat vermindert 

ook de kans op verkeerde framing. Onze taak is mensen 
adequaat te informeren over wat er speelt. Maar hen ook 
– situatieafhankelijk – te waarschuwen voor een moge-
lijke bedreiging (eventueel via NL-alert) en/of hen hande-
lingsperspectief te bieden om schade te beperken. Verder 
weten we zo wat er leeft en kunnen we hierop meteen 
inspelen. We laten daarmee zien dat we iedereen serieus 
nemen. Dat laatste merken de media ook: wij informeren 
en faciliteren hen zodat zij hun taak – informeren, duiden 
en controleren – goed kunnen doen.” 

Een incident in uw gemeente?
Als er in uw gemeente een groot incident is, bijvoorbeeld 
een grote brand of een incident met gevaarlijke stof-
fen, dat (nog) geen GRIP is, dan kan het dat er toch een 
woordvoerder ter plaatse komt. Hij of zij is dan, tijdens de 
zogenoemde warme fase, in de lead wat betreft de com-
municatie rondom het incident. Als het incident voorbij 
is, wordt de communicatie weer overgenomen door de 
betreffende organisatie, bijvoorbeeld de gemeente.

Meer over crisiscommunicatie in onze regio op vrgz.nl.

In het Convenant zijn diverse 
onderwerpen benoemd zoals 
Duits-Nederlandse informa-
tie-uitwisseling over risico-objec-
ten, gezamenlijke planvorming 
en verdere grensoverschrijdende samenwerkingsoefenin-
gen. En het allerbelangrijkste: er is nogmaals vastgelegd 
dat men elkaar wederzijds bijstand wil verlenen ten tijde 
van een incident of ramp. Met als doelen de burgers in de 
grensstreek een effectieve bescherming te bieden en de 
meest adequate hulpverlening te realiseren.
Meer weten over de samenwerking? Neem contact op 
met Marcel Meeuse of Michael Hohl.
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Colofon

Cybersecurity, cybercrime en veiligheidsregio’s: 
stem op ons plan!

Risico’s met grote en onbekende effecten
We zien in kort tijdsbestek nieuwe risico’s ontstaan. 
Digitale risico’s: cyberaanvallen en cybercriminaliteit, 
die kunnen leiden tot grote en onbekende effecten. Wat 
gebeurt er als er op afstand sluizen worden opengezet? Of 
als de meldkamers platgelegd worden? We weten dat dit 
kan gebeuren, dat omwonenden hierdoor gevaar kunnen 
lopen en dat veiligheidsregio’s dus in actie moeten komen.

Netwerk om kennis en ervaring te delen
Speciaal voor de innovatiechallenge ‘Veilige Samenleving’ 
is de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid ‘trekker’ geweest 
voor het formuleren van een oplossingsrichting. Het 
plan dat 11 mei gepitcht wordt: het op het geografische 
niveau van de veiligheidsregio organiseren van een 
kennisnetwerk. In vertrouwelijke setting delen bedrijven 
en kennisinstellingen hun kennis en ervaringen, zodat 
vergelijkbare bedrijven (bijv. die met gevaarlijke stoffen 
werken) en (zorg)instellingen inzicht krijgen in de 
dreigingen waarmee ze mogelijk te maken krijgen en hoe 
die het beste aangepakt kunnen worden. Zo hoeven zij 
niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden en zijn zij 
zelf beter in staat cybersecurity te organiseren.

Cybersecurity: misschien niet het eerste onderwerp 
waar je aan denkt bij een veiligheidsregio. Toch is 
het niet zo ver gezocht. Wat we doen is branden 
blussen, mensen evacueren, reanimeren en 
vervoeren naar ziekenhuizen. Maar daarnaast 
richten we ons steeds meer op het zoveel mogelijk 
voorkómen van crises. Om dat te kunnen, moet je 
wel weten welke risico’s er zijn. 

Stem op ons plan
De VRGZ wil met het idee voor dit platform de Don Ber-
ghuijs Award winnen. 
Stem vóór 10 mei op ons (team 6) als je ook gelooft dat 
met dit kennisnetwerk een stap in de goede richting 
wordt gezet in het vergroten van de cyberveiligheid en 
dus de fysieke veiligheid voor alle burgers.

Brandveiligheid is niet alleen thuis belangrijk, maar ook 
op vakantie. Juist in vakanties is de kans op ongelukken 
met gasflessen of vuur groot. Verkeerd gebruik van 
gasflessen op de camping of op de boot, onjuist aange-
legde elektriciteit in de caravan of onveilig barbecueën 
blijken veelvoorkomende oorzaken. Team Brandveilig 
Leven heeft daarom een poster gemaakt om op deze 
risico’s te wijzen. Hang ‘m op of stuur ‘m door!
 
Download de poster (pdf) Brandveilige vakantie

Brandveiligheid is niet alleen thuis belangrijk, maar ook op vakantie.
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Gasflessen
Gebruik en bewaar gasflessen 
op een koele, goed geventileerde 
plaats. Kom nooit met een open 
vlam of sigaret in de buurt van een 
gasfles. Hogedrukslangen moeten 
goedgekeurd zijn en vernieuw deze 
om de twee jaar. Houd een brand-
blusser of blusdeken bij de hand.

Rook- en CO-melders
Hang een rookmelder en/of een 
CO-melder op in de caravan of in 
uw vakantiewoning. Juist op vakan-
tie verblijft u vaak in relatief kleine 
ruimten. Dit vergroot de kans op 
koolmonoxidevergiftiging of het 
ontstaan van brand. Het is daarom 
belangrijk dat u in een vroeg sta-
dium gealarmeerd wordt.

Als er toch brand ontstaat...
Uw eigen veiligheid en die van 
anderen is het belangrijkste als er 
toch brand ontstaat. Bel 112 en 
meld de brand bij de receptie van de 
camping. Probeer de brand alleen 
te blussen, als u uzelf niet gevaar 
brengt. Zorg dat de brandweer 
makkelijk bij uw vakantieverblijf kan 
komen. Blijft in de buurt, maar op 
veilige afstand, om de brandweer te 
informeren.

Kijk voor meer informatie over 
brandveiligheid op vakantie én 
thuis op: www.brandweer.nl/
gelderland-zuid

Of stel uw vragen via 
brandveiligleven@vrgz.nl

Bij de receptie liggen 
informatiefolders 
met tips voor een 
brandveilige vakantie.

Barbecueën
Ongelukken tijdens het barbecueën 
komen vaker voor dan de meeste 
mensen denken. Plaats de barbecue 
altijd op een vlakke ondergrond en 
op voldoende afstand van brandbare 
materialen. Gebruik bij het aanma-
ken aanmaakblokjes of -vloeistof en 
nooit benzine of spiritus. Houd een 
brandblusser, water of zand bij de 
hand.

Veilig op vakantie

Wie een hartaanval krijgt in Groesbeek, wordt 
sinds 17 april mogelijk gereanimeerd door de 
brandweer. In sommige plaatsen kan de brand-
weer soms eerder ter plaatse zijn dan een ambu-
lance. Vandaar dat de brandweer daar voortaan 
ook uitrukt voor een reanimatie.

Bij een melding van een mogelijk hartfalen, wordt een 
deel van de brandweervrijwilligers gealarmeerd. Zij 
kunnen ter plaatse een AED gebruiken of nemen, op 
verzoek, de reanimatie over. Als de ambulance arri-
veert, wordt de patiënt overgedragen.

Brandweer Groesbeek wordt voortaan opgeroepen voor 
de dorpskernen Groesbeek, Breedeweg en De Horst. 
Ook in Millingen en Culemborg rukt de brandweer uit 
voor reanimatie. 
“De Groesbeekse brandweerlieden willen zelf graag 
reanimeren, het is niet dat het noodzakelijk is,” zegt 
teamleider Brandweer Edwin van Deelen. “Ze horen de 
successen van Millingen en zeggen: dat willen wij ook 
voor onze inwoners.”

Groesbeekse brandweer 
gaat reanimeren
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http://www.veiligesamenleving.nl/stem-nu.html
https://www.brandweer.nl/gelderlandzuid/nieuws-overzichtpagina/veilig-op-vakantie
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