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Multinieuws

Kilometerslang spoor drugsafval  

in Nijmegen en Heumen

In de Nijmeegse Weezenhof werd een kleine 

vrachtwagen aangetroffen die een spoor van  

9 kilometer mierenzuur achter zich had gelaten. 

De gemeente en brandweer zijn uren bezig 

geweest dit bijtende zuur op te ruimen.



Een busje met lekkend drugsafval 
zorgde dinsdagavond 9 oktober 
voor een kilometerslang spoor  
van mierenzuur in Nijmegen en  
de gemeente Heumen. 

Verschillende straten moesten 
worden afgesloten. Het busje is  
via Heumen naar de Weezenhof  
in Nijmegen gereden, dwars  
door natuurgebied Hatertse  
en Overasseltse Vennen.

GRIP 1
Midden in de nacht werd de ernst 
van de situatie duidelijk en werd  
er opgeschaald naar GRIP 1. Het 
bijtende zuur was erg schadelijk 
voor mens en dier. De schoonmaak

werkzaamheden werden in gang 
gezet, maar dat verliep in het begin 
erg moeizaam. Pas in het begin van 
de ochtend waren de eerste straten 
echt schoon en werden ze lang
zaam weer opengesteld. 

Het incident was onder andere  
te zien op Hart van Nederland. 

Kilometerslang spoor van drugsafval 
door Heumen en Nijmegen
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https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/spoor-drugsdumping-nijmegen-begon-in-nederasselt/


Op 11 oktober brak op het terrein van 
recyclingsbedrijf Van Bruchem in Zaltbommel 
brand uit. 400 ton papier vatte vlam en zorgde 
ervoor dat de brandweer uren in touw was 

om te blussen en na te blussen. Er kwam veel 
rook vrij en omwonenden werden dan ook 
gewaarschuwd om bij overlast ramen en 
deuren te sluiten.

Papierbrand bij recylings bedrijf in Zaltbommel

Het beveiligen van (digitale) informatie krijgt 
een steeds belangrijkere plek in onze samen
leving. Hier heeft Ambulancezorg Gelderland
Zuid de afgelopen tijd dan ook veel aandacht 
aan besteed. 

Ruim een jaar zijn ze bezig geweest om zich 
klaar te maken voor de zogeheten NEN7510
certificering. Het harde werken werd beloond, 
want de auditoren kwamen tot de conclusie 
dat de organisatie voldoet aan alle eisen  
en dat ze het certificaat mogen ontvangen. 
De auditoren waren kritisch maar spraken 
hun bewondering uit over de gedegen aanpak 
van de ambulanceorganisatie en de afdeling 
bedrijfsvoering van de Veiligheidsregio.  
Dit heeft ook veel bruikbare resultaten 
opgeleverd ten behoeve van de informatie
veiligheid binnen de Veiligheidsregio als 

totaal. Uiteraard hadden de auditoren ook 
nog diverse aan bevelingen over hoe de 
processen nog ver beterd kunnen worden. 
Deze punten zullen het komende jaar 
opgepakt worden, voordat de volgende 
tussentijdse audit plaats zal vinden.

Ambulancezorg GelderlandZuid gecertificeerd  

voor goede informatieveiligheid
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De afgelopen twee maanden stonden nadruk kelijk in het 

teken van ons jaarthema continuïteit. Deze week werd  

de ‘continuïteits trilogie’ vanuit het Veiligheidsbureau 

afgerond met CoPIstraat oefeningen. De RBToefe ningen  

in november maken hier een ‘kwartet’ van, want ook  

die staan in het teken van de mogelijke uitval van vitale 

voorzieningen.

Overleven we twee weken stroomuitval?
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Infomiddag voor regionale crisispool
Eind september verzamelden circa 80 collega’s 
uit de multidisciplinaire regionale crisispool 
zich in een Drutens theater voor de jaarlijkse 
CoPI/ROTinfospecial. Daar kregen zij aan de 
hand van drie pikkelende presentaties meer 
informatie over onze vitale voorzieningen  
en wat als het hiermee mis gaat. Het meest 
opvallende verhaal werd verteld door Gaël 
Smits. Hij startte zijn presentatie met de 
vraag: “Wie overleeft twee weken stroom
uitval.” Opvallend genoeg was het aantal 
opgestoken vingers aan het einde van zijn 
betoog beduidend lager. Gaël schetste  
een beeld dat bij 24 uur geen elektriciteit
het aantal doden wordt geschat op 20,  
er circa 170 gewonden komen ten gevolge  
van ongevallen, er geen water beschikbaar  
is op plaatsen hoger dan 2 verdiepingen en  
dat dit de maatschappij ongeveer 2,6 miljard 
euro gaat kosten. 

Realistische scenario’s bij een flinke  
en lange verstoring 
De uitval van vitale voorzieningen heeft ook 
impact op ons werk. Want hoe zit het met 
over belasting van de meldkamer? Hoe lang 
blijft het netwerk in de lucht? Gaan de 
noodstroomgeneratoren ook daadwerke lijk 
aan terwijl ze nooit voor het echie worden 
getest? Hoeveel mensen moeten we bevrij den 
uit liften? Hoe zit het met ziekenhuizen?  
En wat als diesel van onze voertuigen op is? 
Allemaal scenario’s die realistisch zijn bij een 
flinke en lange verstoring van vitale voor
zieningen. Ook de ROToefening van begin 
oktober stond in het teken van continuïteit  
en cyber. Het scenario: onze meldkamer 
raakte over  belast én een ICTvirus hield  
het drinkwater bedrijf in z’n greep, waardoor 
enkele wijken, de universiteit en ziekenhuizen 
in Nijmegen zonder water zaten.
                                 
Ook oefe ningen op straat
Tot slot werd er in Groesbeek twee dagen 
op straat getraind met een GRIP1scenario.  
Het scenario had de volgen de ingrediën ten 
die een mooie multidisci pli naire uitdaging 
vormden:

•  Bij een TurksKoerdische bruiloft ontstaat  
door gebruik van siervuurwerk brand met 
diverse gewonden als gevolg.

•  Er worden kogelhulzen gevonden.
•  Een feestganger met een pistool op zak.
•  Er worden 2 vergiftigde Russen in een 

hotelkamer gevonden.
•   In diezelfde kamer wordt een brand  

weerman betrapt die een zak XTCpillen 
achteroverdrukt.

•  De directrice maakt zich ernstig zorgen  
over de continuïteit en goede naam van  
de Hulthornsche Hof.

Overleven we twee weken stroomuitval?
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In oktober regende het onderscheidingen  
voor onze brandweervrijwilligers en daar  
zijn we natuurlijk hartstikke trots op! 

Op de post in 
Druten werden tijdens de 
jaarlijkse brandweeravond twee vrij  
willi gers benoemd tot lid in de Orde van 
Oranje Nassau. Zeven collega’s in de korpsen 

in gemeente West Maas en Waal ont 
vingen ook een koninklijke onder  

scheiding. Daarnaast mochten  
nog vijf collega’s hun diploma of 
oorkonde van de burgmeester in 

ontvangst nemen. De brand
weervrij willi gers in Culemborg 

ontvingen onder schei dingen 
en bevorderingen van 

burgmeester Gerdo  
van Grootheest en in 
Buren werden er ook 
twee Koninklijke 
Onderscheidingen 
uitgereikt door 
burgemeester  
De Boer.

Onderscheidingen in Druten,  

West Maas en Waal, Buren en Culemborg
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De onderzoekers vergeleken patiënten met 
een hartstilstand tussen 2008 en 2011 met 
patiënten met een hartstilstand tussen 2013 
en 2016 in de regio Nijmegen die naar het 
Radboudumc waren vervoerd na reanimatie. 
Tussen deze perioden hebben verschillende 
initiatieven ervoor gezorgd dat er meer 
vrijwilligers zijn die worden opgeroepen om 
te reanimeren en dat de beschikbare AED’s 
daarbij gebruikt worden. Niet alleen waren er 
in de groep van 20132016 vaker vrijwilligers 
ter plaatse die de reanimatie al opstartten, 
ook werd de AED vaker ingezet om een schok 
toe te dienen. De overlevingskansen van de 
groep die tussen 20132016 gevolgd werd, 
waren daarom hoger (47%) dan in de groep 
van 20082011 (33%). In beide groepen bleek 
de inzet van vrijwilligers en het gebruik van 
de AED gerelateerd aan de overlevingskans.

Reanimatie in eerste minuten van levensbelang
Het onderzoek toont dus aan dat reanimatie 
door vrijwilligers of omstanders en het 
gebruik van openbare AED’s hierbij voordat 
de ambulance arriveert, ervoor zorgt dat 
meer patiënten een acute hartstilstand 
overleven. Ambulancezorg GelderlandZuid 
moedigt initiatieven zoals HartslagNu en het 
ophangen van (particuliere) AED’s daarom van 
harte aan. Vrijwilligers ondersteunen zo het 
werk van de ambulanceverpleegkundigen in 
de eerste kritieke minuten als zij met grote 
haast onderweg zijn.

In bezit van je ehbodiploma of reanimatie
certificaat? Meld je dan ook aan bij HartslagNu!
HartslagNu is een netwerk van burgerhulp
verleners die snel ter plaatse zijn als er sprake 
is van een hartstilstand. Als er een melding 
van een hartstilstand binnenkomt bij de 112 
meldkamer, worden ook burgerhulp verleners 
in de buurt gewaarschuwd. Zij nemen de reani
matie op zich totdat de hulpdiensten het van 
hen overnemen. Meld je aan bij HartslagNu 
en red een leven bij jou in de buurt!

Er komt een 112melding binnen bij de meldkamer Ambulancezorg GelderlandZuid: iemand heeft 
een hartstilstand. Vanuit onze meldkamer worden niet alleen twee ambulances naar het adres 
gestuurd, maar ook worden vrijwilligers in de buurt gealarmeerd om de reanimatie op te starten 
in de eerste kritieke minuten. Uit wetenschappelijk onderzoek van het Radboudumc in samen
werking met Ambulancezorg GelderlandZuid blijkt nu dat de hulp van deze vrijwilligers en het 
gebruik van beschikbare AED’s ervoor zorgt dat meer hartpatiënten een hartstilstand overleven.

Reanimatie door vrijwilligers en toegenomen gebruik AED’s 

zorgen voor hogere overlevingskans bij hartstilstand  

in de regio Nijmegen
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https://hartslagnu.nl/


Colofon

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

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.  
Op Instagram volg je ons voor foto’s van ons dagelijkse werk.

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?  
Mail dan naar communicatie@vrgz.nl.

Open dagen 
Zelf een brandje blussen, ambulances met loeiende 
sirenes van binnen bekijken of mee in de hoogwerker: 
het waren geslaagde open dagen in september en 
oktober. 

Honderden mensen kregen in Geldermalsen,  
de Bommelerwaard, BenedenLeeuwen en  
Culemborg een inkijkje in het werk van onze  
collega’s. Met zo veel enthousiasme moeten  
daar wel onze nieuwe brandweermannen en  
vrouwen en ambulanceverpleegkundigen  
tussen zitten!

Ambulancezorg

BRANDWEER

Veiligheidsregio
GelderlandZuid
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