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Multinieuws

Oefenen met de oosterburen
Nederlands en Duits ambulancepersoneel, brand

weer en politie oefenden zijaanzij tijdens een 

internationale oefening in Groesbeek. In het 

scenario botsen een tractor, meerdere personen

auto’s en een taxibusje op elkaar.



Geslaagde oefening
Oefenleider Chris Peters van de 
brandweer in Groesbeek blikt terug 
op een geslaagde oefening. 
“Iedereen heeft hard gewerkt en 
het scenario is tot een goed einde 
gebracht. Mooi om te zien hoe alle 
hulpdiensten, brandweer, ambulance 
en politie, samen hebben gewerkt. 
Dit maakt dat we nog beter op een 
echt incident zijn voorbereid.”

Internationale samenwerking
Reiner Gilles, regionaal commandant 
van de brandweer in regio Kleve: 
“Een incident kan op de grens 
gebeuren. Het maakt degene die 
hulp nodig heeft niet uit of de 
brandweer of de ‘’Feuerwehr’’  
ter plaatse komt, het gaat erom  
dat hulp geboden wordt. Daarom 
moeten we oefenen om gemeen
schappelijk op te treden.’’

De brandweerposten aan de ooste
lijke grens van GelderlandZuid 
oefenen met enige regelmaat met 
hun Duitse collega’s. Het afgelopen 
jaar werd deze samenwerking ook 
officieel bekrachtigd in een ‘samen
werkingsovereenkomst grensover
schrijdende crisisbeheersing en 
rampen bestrijding’. 
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Een tractor, meerdere personen auto’s en een taxibusje 
kwamen op donderdagavond 15 november met elkaar in 
botsing. De 14 gewonden werden gespeeld door LOTUS-
slachtoffers. Aan de hulpdiensten van beide kanten van 
de grens de taak om het geënsceneerde ongeval tot een 
goed einde te brengen. Betrokken waren twee Neder-
landse en vier Duitse brand weerwagens, een ambulance 
uit beide landen en politie uit Nederland en Duitsland.

Grootschalige internationale oefening 

Kettingbotsing op de Nederlands-
Duitse grens
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In de nacht van 5 december woedde er in 
Nijmegen, in een grote loods met trailers  
van Korendal Trucks, een grote uitslaande 
brand. Rond 02.15 uur werd de brandweer 
gealarmeerd. 

Zes tankautospuiten, een hoog werker en 
grootwatertransport kwamen ter plaatse om 
te blussen. Er kwam veel rook vrij en inwoners 

GRIP1: Grote uitslaande brand in loods Korendal Trucks 

in Nijmegen 
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van Weurt werden dan ook gewaarschuwd 
om bij overlast ramen en deuren te sluiten.  
Na metingen door de brandweer bleek 
gelukkig dat er behalve rook, geen andere 
schadelijke stoffen vrij kwamen. Uit onder
zoek van de politie bleek later die dag, dat  
in twee trailers hennep kwekerijen zaten, in 
een derde alle benodigd heden voor de teelt. 

GRIP1: Zeer grote brand bij Van Soest Coldstores in Kesteren

Vrijdagmiddag 14 december werd de brand-
weer gealarmeerd voor een zeer grote brand 
aan de Mezendreef in Kesteren. De brand 
legde een hal van het bedrijfspand van Van 
Soest Coldstores in as. 

Twaalf tankautospuiten, drie grootwater
transporten en meerdere hoogwerkers 
kwamen ter plaatse om de brand te bestrijden. 
Er kwam erg veel rook vrij: de rookwolk was 
in de verre omgeving te zien. Via een NLAlert 
werden inwoners in de omgeving gewaar
schuwd om bij overlast ramen en deuren te 
sluiten.

Fotografie Persbureau Heitink/Gelrenieuws.nl
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De inwoners van deze dorpen kregen hier voor 
van de burgemeester een uitnodigings brief 
waarin er een toelichting werd gegeven op de 
lokale brandweerzorg. Bij deze brief kregen 
ze meteen de brandweerfolder ‘Brand veilig 
wonen’ meegestuurd, om zelf hun woning op 
brandveiligheid kunnen controleren. Ook in 
andere dorpen en kernen in GelderlandZuid 

Inloopavonden over brand-
veiligheid in huis
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. Zo zijn in 

de dorpen Weurt, Winssen (gemeente 

Beuningen), Ooij, Kekerdom, Leuth en 

Berg en Dal (gemeente Berg en Dal)  

de afgelopen weken speciale inloop-

avonden georganiseerd. 

wordt de komende periode extra aandacht 
besteed aan brandveiligheid.

Speciale aandacht voor Batenburg
Voor Batenburg (gemeente Wijchen) stond op 
18 december een speciale avond gepland waar
bij burge meester Verheijen de aftrap verzorgde. 
Roland Pricken gaf een toelichting op de brand
weerzorg en collega’s van het team Brandveilig 
hielden een presentie met brand veiligheidstips. 
Batenburg kreeg een iets andere aanpak van
wege de grotere over schrijding van de wette
lijke normtijd.

In gesprek, aanvalsplannen en oefenen
Naast deze informatiecampagne houdt de 
brandweer de aanvalsplannen van specifieke 
gebouwen tegen het licht. Ook gaan de 
lokale posten in overleg met de object
eigenaren oefenen op verschillende bij
zondere locaties, zoals kinderdag verblijven  
of verzorgings tehuizen.

Nu al nieuwsgierig naar tips voor een 
brandveilige woning? Check dan 
brandweer.nl/brandveiligheid.

In deze folder…

Brandveiligheid begint u bij uzelf. Daar willen 

wij als brandweer u graag bij helpen. Daarom 

hebben we een checklist opgesteld zodat u snel 

kunt zien of u uw huis nog brandveiliger kunt 

maken. Ook geven wij tips wat te doen als er 

toch brand uitbreekt.

5 Zijn alle zekeringen in de meterkast in orde?

 Als er thuis regelmatig kortsluiting is, is h
et belangrijk dat  

de oorzaak wordt opgespoord en verholpen. Zekeringen  

zijn veiligheidsmaatregelen van elektriciteit. 

 ja  
 nee

6 Is het huis beveiligd met een aardlekschakelaar?

 Een aardlekschakelaar kan brandgevaar beperken en uzelf 

beschermen tegen elektrocutiegevaar. 

 ja  
 nee

7 Is de meterkast vrij van brandbare materialen?

 Bij een brand in de meterkast die bijvoorbeeld ontstaan is 

door kortsluiting, kunnen brandbare materialen ook vlam 

vatten.  

 ja  
 nee

Bergruimte 

8 Laat u de cv-ketel regelmatig controleren?

 Het is verstandig om uw ketel jaarlijks te laten controleren. 

Door een slechte verbranding kan er koolmonoxide ontstaan. 

Dit is een zeer gevaarlijk gas dat u niet ruikt, proeft en ziet 

maar u kunt hierdoor wel bewusteloos raken of zelfs 

overlijden. 

 ja  
 nee

9 Is de ruimte rondom de cv-ketel vrij van brandbare 

materialen?

 Brandbare materialen in de buurt van de cv-ketel versnellen 

een brand.  

 ja  
 nee

10 Maakt u het filter en de luchtafvoerslang van  

de wasdroger na ieder gebruik stofvrij?

 Drogen van was veroorzaakt veel pluizen. Dit kan brand 

veroorzaken.  

 ja  
 nee

11 Zijn de kranen en slangen naar de wasmachine  

in orde?

 Als de kranen en de slangen niet in orde zijn, kan er water-

schade ontstaan en daarmee is er risico op kortsluiting. 

 ja  
 nee 

17 Laat u de geiser regelmatig controleren en  

reinigen?

 Het is verstandig om uw geiser jaarlijks te laten controleren. 

Een slecht werkende geiser kan het zeer gevaarlijke kool-

monoxide veroorzaken. Een goed afgestelde geiser heeft een 

blauwe vlam. Mogelijke signalen dat er iets mis is m
et een 

installatie zijn een geel / oranje gasvlam, beslagen ramen, een 

gaslucht en lichamelijke symptomen zoals hoofdpijn, 

misselijkheid en vermoeidheid. 

 ja  
 nee

18 Bewaart u licht ontvlambare vloeistoffen, zoals 

spiritus en benzine, in een goed geventileerde ruimte?

 Licht ontvlambare stoffen in huis zijn een verhoogd risico. 

Bewaar deze daarom in een goed geventileerde ruimte, zoals 

een schuur, garage of berging. 

 ja  
 nee

19 Bewaart u gasflessen buitenshuis?

 Gasflessen in huis kunnen bij brand gevaarlijk zijn. Bewaar 

deze buiten de woning in een goed geventileerde ruimte. 

Bewaar ze ook niet in de kelder, want gassen zijn zwaarder 

dan lucht en kunnen dan gevaarlijk zijn. Gasflessen moeten 

rechtop staan.  

 ja  
 nee

Woonkamer 

20 Gaat u veilig om met stekkerdozen?

 Gebruik goedgekeurde, niet beschadigde stekkerdozen en 

verbind deze niet zomaar onderling met elkaar. Als u teveel 

stekkerdozen aansluit op één groep, kan er overbelasting 

ontstaan met brand als gevolg. 

 ja  
 nee

21 Gaat u veilig om met elektrische snoeren?

 Controleer losse snoeren regelmatig op bescha digingen.  

Leg ze niet onder een tapijt of mat. Rol kabelhaspels altijd 

helemaal uit voordat u ze gebruikt. Opgerolde haspels 

kunnen oververhit raken en brand veroorzaken. 

 ja  
 nee

22 Maakt u sigaretten op een veilige plaats uit en gooit u 

ze veilig weg?

 Gebruik asbakken en leeg deze niet te snel: op z’n vroegst 

een kwartier na het uitdoen van de laatste sigaret. 

 ja  
 nee 

Keuken 

12 Is de gasslang naar het gasfornuis nog in goede staat?

 Zorg ervoor dat de slang van een niet-ingebouwd gas fornuis 

buiten de hitte van de gaspitten blijft. C
ontroleer de slang 

regelmatig op scheurtjes en vervang deze na maximaal 

vijftien jaar.  

 ja  
 nee

13 Is er voldoende afstand tussen het kooktoestel en 

brandbare dingen?

 Houd brandbare dingen zoals gordijnen, thee- en handdoe-

ken uit de buurt van het kooktoestel. Deze kunnen makkelijk 

vlam vatten. 

 ja  
 nee

14 Staat het gasfornuis of de kookplaat uit als u weg-

gaat? 

 Laat pannen niet op het vuur of de kookplaat staan als  

u weggaat. Er kan bijvoorbeeld vlam in de pan ontstaan 

wanneer u er niet bij bent. 

 ja  
 nee

15 Weet u wat u moet doen bij ‘vlam in de pan’?

 Blijf in de buurt van het fornuis / kookplaat als u 

kookt. Als de vlam in de pan slaat, doe dan een deksel 

op de pan. Gebruik nooit water om het vuur te 

blussen. Schakel ook het fornuis of de kookplaat uit, 

zet de afzuigkap uit en laat de pan minstens een half 

uur staan om af te koelen. Controleer na een half uur 

of het vuur echt uit is. 

 ja  
 nee

16 Maakt u het filter van de afzuigkap regelmatig 

schoon?

 Vet kan in de afzuigkap komen, dit vet kan vlam 

vatten. Maak daarom de afzuigkap schoon en 

vervang of reinig regelmatig het filter. 

 ja  
 nee

Entree

1 Is uw huisnummer goed te zien voor de brandweer?

 De brandweer moet vanuit een rijdende auto kunnen zien  

of ze op het juiste adres is. 

 ja  
 nee

2 Kunt u als het nodig is uw huis snel verlaten?

 Kies voor uw sleutels een vaste, veilige opbergplaats waar  

u snel bij kunt. 

 ja  
 nee

3 Zijn de gang en de trap vrij van obstakels?

 Voorwerpen die in de looproute staan, kunnen hinderen  

als u bij brand moet vluchten. Ook kan de brandweer dan 

moeilijk in uw huis komen. 

 ja  
 nee

4 Is de hoofdafsluiter van gas goed bereikbaar?

 Bij brand of gaslekkage moet de hoofdafsluiter snel worden 

afgesloten. Gas is bij brand erg gevaarlijk. 

 ja  
 nee

Een woning-

brand 

overkomt 

mij niet

Dat denkt u... 

Toch krijgt de brandweer jaarlijks duizenden mel-

dingen van brand in een woning. Soms is er alleen 

materiële schade. Helaas vallen ieder jaar honderden 

gewonden en tientallen dodelijke slachtoffers. 

Gelukkig kunt u zelf veel doen om uw huis brand-

veiliger te maken of als er och brand uitbreekt,  

de gevolgen ervan te beperken. Deze controlelijst 

helpt hierbij. U kunt er uw leven en dat van uw 

huisgenoten mee redden.

www.brandweer.nl / wonen

Brandveilig wonen
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Brandveilig
 wonen

En dan is er ineens toch brand 

Door gebruik van meer kunststoffen en elektrische apparatuur 

breidt een woningbrand zich snel uit. U heeft vaak maar drie 

minuten de tijd om uw woning veilig te verlaten. Let op: tot de 

brandweer er is, bent u op uzelf aangewezen. Zorg daarom dat  

u weet wat u moet doen bij brand.

Wat te doen?

• Blijf kalm.

• Waarschuw uw huisgenoten.

• Verlaat via de kortste weg de woning.

• Houd deuren en ramen gesloten en sluit deuren achter u.

• Blijf bij rookontwikkeling dicht bij de vloer.

• Ga naar de afgesproken verzamelplaats en controleer of 

iedereen buiten is.

• Bel 112 en geef uw naam en volledige adres.

• Wacht op de brandweer en meld bijzonderheden.

 Rookmelder redt levens

Als u slaapt, ruikt u niets. Alleen uw gehoor werkt nog. Daarom is 

een rookmelder, die geluid maakt, zo belangrijk. Het geeft u tijd 

om te vluchten. Een rookmelder kan uw redding zijn.  

Ongeveer de helft van alle woningbranden zijn geen branden met 

grote vlammen, maar branden waarbij het vuur smeult. Deze 

smeulbranden veroorzaken veel giftige rook en daardoor vallen 

ook de meeste slachtoffers. Zorg daarom dat u in uw eigen 

woning rookmelders installeert. Hang op iedere verdieping een 

rook melder op. Belangrijk is dat de rookmelder de vluchtweg van 

slaapkamer naar buiten ‘bewaakt’. Bij gebruik van een babyfoon 

hoort u alleen geluiden. Een rookmelder in de kinder kamer kan 

niet ontbreken!

Gebruiksaanwijzing

Voor de installatie, het gebruik en de controle van rookmelders en 

blusmiddelen adviseert de brandweer u nadrukkelijk om de bij het 

product geleverde gebruiksaanwijzing goed te lezen. 

Zelf blussen 

Een beginnende brand in uw woning kunt u in veel gevallen zelf 

blussen met een blusdeken of een geschikt blusmiddel.  

 
Vergeet nooit: rook bevat giftige gassen en het inademen van 

rook is levensgevaarlijk. Voorkom dus dat u in de rook staat. Blus 

alleen zolang u zeker weet dat u zonder moeite en gevaar de 

ruimte kunt verlaten.  

 
Breng, ook bij een klein brandje, uw huisgenoten in veiligheid en 

waarschuw altijd de brandweer (112). U weet immers vooraf niet 

of de brand klein blijft. Meer informatie over geschikte blusmid-

delen leest u op www. brandweer.nl.

Vervolg Woonkamer

23 Schakelt u de televisie ’s nachts en als u weggaat 

helemaal uit?

 Zet een televisie met een beeldbuis (te herkennen aan de 

uitstekende achterzijde), uit als u gaat slapen of wanneer u 

het huis verlaat. Deze televisies trekken stof aan en worden 

van binnen zo warm dat het stof in de televisie kan ont-

branden. Flatscreens, zoals LCD en LED toestellen, produceren 

veel minder warmte en trekken ook veel minder stof aan.  

Als uw flatscreen televisie alleen in de standby kan, dan is  

de kans gering dat hierdoor een brand ontstaat. 

 ja   nee

24 Haalt u bij onweer en langdurige afwezigheid de stek- 

 kers van elektrische apparaten uit de stopcontacten?

 Bij een blikseminslag kan kortsluiting en brand ontstaan. 

Voorkom problemen door stekkers uit de stopcontacten  

te halen of met speciale stekkers uw apparaten te beveiligen. 

 ja   nee

25 Laat u uw schoorsteen regelmatig controleren  

en vegen?

 Het is verstandig om uw schoorsteen jaarlijks te laten 

controleren. Laat de schoorsteen vegen door een schoor-

steenveger om brand te voorkomen, zie daarvoor de  

website van de Algemene Schoorsteenvegers Patroons  

Bond: ww.aspb.
nl.

   ja   nee

26 Wordt de openhaard thuis veilig aangemaakt?

 Gebruik nooit spiritus of benzine om de haard aan te steken, 

maar aanmaakhoutjes. Gebruik een vonkenscherm om 

gloeiende houtskooltjes uit de openhaard tegen te houden. 

 ja   nee

27 Gebruikt u onbrandbare standaards voor kaarsen?

 Zorg ervoor dat uw kaarsenstandaards niet brandbaar zijn. 

Houd ook brandbare materialen uit de buurt van kaarsen en 

waxinelichtjes. Maak gebruik van stevige standaards voor 

kaarsen en een onbrandbare ondergrond voor waxinelichtjes. 

Plaats deze niet te dicht bij elkaar of op de hoek van een tafel 

en maak ze uit als u de kamer verlaat. 

 ja   nee

Slaapkamer 

28 Gebruikt u de elektrische  

deken volgens de gebruiksaanwijzing?

 Elektrische dekens kunnen door kortsluiting of oververhitting 

brand veroorzaken. Gebruik ze daarom op de juiste manier. 

Als u de deken niet gebruikt, berg deze dan opgerold op.  

Let op: bij opvouwen beschadigt mogelijk de bedrading. 

 ja   nee

29 Hangen er rookmelders in de buurt van de slaap-

kamers en in de gang?

 Rookmelders helpen een brand tijdig ontdekken en zijn  

in ieder huis een must! Als u slaapt dan ruikt u niets, maar  

u hoort een rookmelder wel.

  ja   nee

30 Heeft u een rookvrije slaapkamer?

 Als u in slaap valt, kan een brandende sigaret snel brand 

veroorzaken. Brand door roken in bed is een veel voor-

komende oorzaak van een (fatale) woningbrand. 

 ja   nee

Algemeen 

31 Zijn de wanden en plafonds thuis voorzien van 

onbrandbaar materiaal?

 Kunststof materialen veroorzaken bij brand giftige stoffen. 

Ook zijn er materialen, zoals kunststof schroten en zacht-

board plafonds, die brand versnellen.   ja   nee

 
32 Heeft u nagedacht over een vluchtroute bij brand?

 Bedenk een vluchtroute voor als u het huis (’s nachts) snel 

moet verlaten. Zelfs in de kleinste ruimtes die u door en door 

kent, raakt u bij rookontwikkeling uw oriëntatie kwijt. Spreek 

een verzamelplaats af waar u elkaar ontmoet. Het oefenen 

van een vluchtplan samen met uw huisgenoten is belangrijk. 

 ja   nee

33 Bewaart u lucifers en aanstekers buiten het bereik van 

kinderen?

 Met vuur spelende kinderen veroorzaken nogal vaak brand, 

wees zelf ook heel voorzichtig met lucifers en aanstekers.  

Wijs kinderen op de gevaren.  ja   nee

Resultaat

Hoeveel vragen heeft u met ‘ja’ beantwoord? 

aantal  ja: ................
.......

aantal  nee: ................
....

• Allemaal

 Uitstekend! U heeft voldoende maatregelen genomen om 

brand te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken.

• 31 tot 33

 U bent u goed bewust van mogelijke gevaren en handelt 

daarnaar.

• Minder dan 31

 De brandveiligheid van uw woning is voor verbetering 

vatbaar!

Tips voor een brandveilige woning

Meer tips

Sterke rookontwikkeling

Blijf laag bij de grond, daar is het langst frisse lucht.

Warme deurklink 

Voel eerst de deurklink voordat u een deur opent. 

Is deze warm, dan kan er bij opening een steek-

vlam ontstaan.

Geen vluchtweg

Als u het huis niet uit kunt, ga dan naar het balkon of een 

kamer aan de straatkant. Leg een (nat) laken of kleed tegen 

de spleet onder de deur om de rook tegen te houden. Open 

dan pas de balkondeur of een raam en roep om hulp.

Kleding in brand

Ga liggen en rol over de grond. Doof de vlammen met een 

katoenen of wollen jas of deken en koel (onder de douche) 

met lauw stromend water. Gebruik geen zalfjes, verwijder 

geen kleding, maar ga zo snel mogelijk naar het ziekenhuis.
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Directeuren Veiligheidsregio benoemd

Dennis van Zanten en Johan van Kastel zijn 
op 8 november door het Algemeen Bestuur 
benoemd tot nieuwe directeuren van de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. 

Regionaal Brandweercommandant Dennis  
van Zanten wordt als Directeur Ambulance 
en Brand weerzorg verantwoordelijk voor  
de operatiën en Johan van Kastel start per  
1 januari als directeur Crisisbeheersing en wordt 
ook verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.  
In de eerste editie van de Multinieuws in het 
nieuwe jaar zal Johan van Kastel zichzelf verder 
introduceren.
In de loop van 2019 draagt de huidige directeur 
Ambulancezorg, Mac Honigh, zijn taken gelei
de lijk over aan Dennis van Zanten en gaat 
daarna met pensioen. Naast de benoeming van 
beide directieleden, nam het Algemeen Bestuur 

afscheid van interimdirecteur Roel Wever. Een 
van zijn opdrachten was het adviseren over  
de nieuwe organisatie structuur en de ver
antwoordelijk heid voor het wervings en 
selectieproces van de nieuwe directiefuncties.  

Fijne 
feestdagen 
gewenst en  
op naar een 
veilig 2019!
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   Hoe goed zijn onze volgers voorbereid  

op een periode zonder elektriciteit of water?

Bekijk op  crisis.nl de samenstelling van het
 nood pakket.

Dit jaar staat het thema uitval van vitale 
voorzieningen, zoals elektriciteit en water, 
centraal. Hoe goed zijn we daar eigenlijk op 
voorbereid? Op onze sociale media vroegen 
we het aan onze volgers.

Hoeveel liter water zit er in het 
noodpakket?
Om voorbereid te zijn op het uitvallen van de 
drinkwater voorziening is het verstandig om 
flessen water in huis te hebben. Om hoeveel 
liter per persoon per dag gaat het dan? We 
gaven onze volgers de keuze: twee of vier 
liter. De 172 stemmers waren het niet eens. 
61% van de stemmers dacht dat twee liter 
voldoende was, 39% van de stemmers dacht 
dat vier liter een verstandigere keuze was.  
Het goede antwoord was vier liter per per
soon per dag. 

Heb jij houdbaar voedsel in huis?
In het geval van uitval van de stroom voor
ziening bederft vers voedsel in de koelkast 
snel en supermarkten sluiten bij langere 
uitval. We zijn dan afhankelijk van langer 

houdbaar voedsel. We vroegen aan onze 
volgers of zij voor meer of voor minder dan 
een week houdbaar voedsel in huis hadden. 
Van de 122 stemmers hadden er 52 voor 
minder dan een week houdbaar voedsel en  
70 stemmers voor meer dan een week houd
baar voedsel in huis. Er is geen aan bevolen 
hoeveelheid houdbaar voedsel om in huis te 
hebben, maar het is altijd verstandig om extra 
rijst, pasta en ingeblikte groenten op voor
raad te hebben om een tijdje vooruit te 
kunnen. 

Stel een noodpakket samen!
Om altijd voorbereid te zijn op het uitvallen 
van vitale voorzieningen is het verstandig om 
een noodpakket in huis te hebben. De meeste 
spullen heb je al in huis of kun je gemakkelijk     

aanschaffen tijdens  
 je dagelijkse 

bood schappen.
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Continuïteit van de zorg tijdens crisis

Vorig jaar vloog een apache helikopter in een hoogspanningsmast en zat een groot gedeelte van 
West Betuwe zonder stroom. Ook zorgcentrum De Betuwe ligt in dit gebied en had last van totale 
stroomuitval deze nacht. Hoe gaan zorginstellingen om met een disbalans in de continuïteit van 
de zorg in zulke situatie? 

GHOR GelderlandZuid organiseerde op  
5 november een bijeenkomst voor care
partners en gemeenten om samen stil te staan 
bij de vraag wie welke verantwoorde lijk heden 
heeft in zo’n situatie en op welke manier er 
informatie wordt uitgewisseld.

Het huidige dreigingsniveau voor een terroristische aanslag in Nederland wordt in-
geschat als ‘zeer realistisch’. Alle hulp diensten in Nederland bereiden zich daar om 
voor op extreem geweld. 

Zo ook de Regionale Ambulance voorziening (RAV) van Gelderland Zuid. Naast trainen 
en oefenen op het gebied van extreem geweld schaft de RAV persoon lijke beschermings
 middelen aan. Het aankoop traject hiervan wordt samen met de ambulancedienst van 
GelderlandMidden opgepakt.

Steek- en scherfwerende vesten binnenkort in de ambulance

Meerdere invalshoeken
Tijdens deze bijeenkomst gaf de brandweer 
uitleg over de multidisciplinaire samen
werking in de crisisorganisatie en de rol  
van de Veilig heidsregio hierin. Twee zorg
instellingen, waar onder zorgcentrum De 
Betuwe, gaven een presentatie over hoe  
zij omsprongen met een situatie waar de 
zorgcontinuïteit in het geding kwam. Het 
gezelschap ging vervolgens in groepjes  
uit een om te bespreken wat er in de ver
schillende organisaties nog geregeld moet 
worden rondom zorgcontinuïteit en welke 
verwachtingen zij hadden van de GHOR. 

Voor herhaling vatbaar
Het was een succesvolle bijeenkomst. De aan
wezige carepartners en gemeenten willen 
graag vaker zulke bijeenkomsten bijwonen  
om tips en tops rondom de continuïteit van  
de zorg met elkaar te bespreken. 
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Eindredactie en coördinatie  Nina den Elzen 
Redactie  Annemarie Koop, Arnie Loos en  
Nina den Elzen
Fotografie  Tom Hessels (omslag en pagina 2), 
VRGZ tenzij anders vermeld
Vormgeving  Deel 2 ontwerpers, Nijmegen

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. 

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

Jong geleerd  
is oud gedaan:  
op bezoek bij  
de brandweer 
Groep 2B van de Rehothschool uit Opheusden 
had dinsdag 27 november wel een heel speciale 
schooldag. De leerlingen brachten met hun juf 
een bezoekje aan post Opheusden. Zij waren 
zó enthousiast dat op 7 december ook groep 
2A post Opheusden bezocht. Een goed voor
uitzicht voor de brandweermannen en –
vrouwen van de toekomst!

https://twitter.com/CrisisGLZ
https://www.facebook.com/CrisisGLZ/
https://www.linkedin.com/company/18138080 
http://www.instagram.com/VeiligheidsregioGZ

