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Oefenscenario wordt werkelijkheid
Op 19 maart oefenden de hulpdiensten in Nijmegen een incident op de
Waal waarbij 50 studenten van het schip gehaald moesten worden. De
vele hulpverleners die meededen aan de oefening keken verbaasd op
toen ze in de nacht van 19 op 20 maart werden opgepiept voor een echt
vaarwegincident waarbij een passagiersschip frontaal op een vrachtschip
botste en 160 Zwitserse passagiers geëvacueerd moesten worden.
Foto: 112 Nieuwsgroep/Davy Derksen

Grote multidisciplinaire oefening
in de Oostkanaalhaven
“Zo’n unieke kans dat je bij een oefening
gebruik kunt maken van twee grote passa
giersschepen, kun je niet voorbij laten gaan.
Dus we hebben het groot aangepakt, waarbij de inzet van alle disciplines onmisbaar
was!”, vertelt oefenleider Maikel van Loon
enthousiast over een grote multidisciplinaire
oefening in de haven van Nijmegen.

Oefenscenario wordt werkelijk
heid na eerste oefeningen
Na de eerste oefendag kijken de hulp
verleners ongelovig op hun pager als
ze ’s nachts opgepiept worden voor
een vaarwegincident, GRIP1, in de
Waal bij Nijmegen: een aanvaring
tussen twee schepen, waarvan een
passagiersschip met 160 Zwitserse
passagiers aan boord, waar ook nog
brand is uitgebroken. De hulp
verlening komt snel op gang: de brand
is binnen een half uur na de melding
uit en de 160 passagiers worden snel
aan wal gebracht en in het stadhuis
van Nijmegen opgevangen. Een mooie
samenwerking tussen de hulpdiensten!

Op 19 en 21 maart oefenden zo’n 125 hulp
verleners ter plaatse en vanuit de meldkamer.
Twee indrukwekkende en leerzame dagen.
Maikel: “De opzet van de oefening begon vrij
kleinschalig met alleen het personeel van de
blusboot en de 24-uursploegen van Nijmegen.
Naarmate we het scenario uitwerkten, werd
het steeds groter. Naast twee van de drie
beroepsbrandweerploegen van Nijmegen
deden ook de vrijwilligersploegen van Tiel,
Ochten, Dodewaard en Nijmegen Noord mee
aan de oefening. ’Ontzettend leerzaam om zo
uitgebreid samen te kunnen oefenen”.
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Locatie van 112-beller sneller en nauwkeuriger beschikbaar
Snelle, accurate en betrouwbare locatie
bepaling is van groot belang om burgers
in nood sneller en efficiënter te helpen en
de hulpdiensten beter te faciliteren bij de
hulpverlening. AML wordt voor Androidtelefoons vanaf versie 4.0 in maart 2019
per provider ingevoerd. In de loop van 2019
werkt AML ook op iPhones.

locatie te berekenen. Vanaf maart sturen
Android-telefoons tijdens het 112-gesprek
vanzelf de locatiegegevens naar de centralist
op de meldkamer. Bij de voorloper van AML,
Vastelling Incident Locatie (VIL), kon de
meldkamer een sms sturen naar de burger in
nood met daarin een link. Wanneer de link
werd geopend, werd de locatie bepaald en
naar de meldkamer verzonden. Door middel
van AML wordt de locatie vanzelf bepaald,
waardoor we sneller hulp naar de juiste locatie
kunnen sturen.

Nog sneller de hulp naar de juiste locatie
Als een burger in nood 112 belt, gebruikt AML
wifi, gps en andere sensoren om zijn of haar

GRIP1: chalet in brand op
camping in Heerewaarden
Op dinsdagmiddag 26 februari brak er brand
uit in een chalet op camping Heerewaarden.
De brand werd al snel opgeschaald naar
GRIP1. Naast brandweer, politie en ambulance
werd ook de traumahelikopter opgeroepen.
Deze bleek gelukkig niet nodig te zijn. Wel
is het chalet flink beschadigd door de brand.

GRIP1: stroomstoring in Bommelerwaard
Op 12 maart rond 09.30 uur zorgde een
grote stroomstoring ervoor dat 13.000
huishoudens in onder andere Zaltbommel,
Brakel, Kerkdriel, Brakel en Waardenburg
zonder stroom zaten.

hulpdiensten centraal gecoördineerd
zouden kunnen samenwerken. Gelukkig
had een groot gedeelte van de huis
houdens al snel weer stroom. Om 13.45 uur
hadden ook de laatste 387 huishoudens
weer stroom en werd er weer afgeschaald.
Netbeheerder Liander doet onderzoek
naar de oorzaak.

Uit voorzorg werd er GRIP1 afgekondigd,
zodat bij langdurige stroomuitval de
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Samenwerking met ambulance
vanuit Elst

Ambulancestandplaats Oosterhout is
per dinsdag 19 maart verhuisd naar

Samenwerkingsovereenkomst
Nadat Overbetuwse burgemeester Van
Asseldonk en Lingewaardse wethouder Slob
de nieuwe ambulancepost officieel openden,
tekenden Jan Pierik, directeur Ambulancezorg
Gelderland-Midden en Mac Honigh, directeur
Ambulancezorg Gelderland-Zuid, een samen
werkingsconvenant. In deze overeenkomst ligt
vast hoe wij als buurregio’s in de nabije toe
komst onze samenwerking kunnen versterken.
Daarbij gaat het vooral om wat betreft opleiden
en scholen van medewerkers, medisch manage
ment, wagenparkbeheer en medische inventaris
en samenwerking ten aanzien van de meld
kamers ambulancezorg. Ook in de nieuwe
situatie blijft burenhulp een belangrijk uitgangs
punt: als een ambulance uit Gelderland-Midden
dichterbij is, wordt deze ambulance ingezet in
onze regio. Tegenovergesteld gebeurt hetzelfde
ten aanzien van Gelderland-Midden.

Elst. De Veiligheids- en Gezondheids
regio Gelderland Midden deelde
ambulancepost Oosterhout al enkele
jaren met onze regio. Het idee was dat
zowel Midden als Zuid de post zo vaak
mogelijk met een ambulance bezetten.

Maar in de praktijk staat de ‘Arnhems-Betuwse
ambulance’ van Gelderland-Midden er vrijwel
dagelijks, terwijl de Nijmeegse ambulance er
zelden staat. Deze maakt vaker gebruik van de
voorwaardenscheppende post bij de brand
weerkazerne in Lent. Verplaatsing van de
Oosterhoutse post is daarmee een logische stap.
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Inkijkje in de meldkamer: voorjaarsstorm
Begin maart leek het erop dat de lente al begonnen was.
In het weekend van 9 en 10 maart trok er echter weer een
storm over Nederland. Een inkijkje in het werk van de
collega’s Gerrit Klop en Gerrit van Zetten op de meldkamer brandweer tijdens deze voorjaarsstorm.

Voorbereiding op de storm
Zaterdagochtend gaf het KNMI code geel af
vanwege harde windstoten. “Ter voorbereiding
op drukte hebben we altijd een centralist op
piket klaarstaan, ook als er geen code geel
afgegeven is. Toen we merkten dat het
drukker werd, besloten we in samenspraak
met de calamiteitencoördinator: als er nu
nog twee incidenten bijkomen, roepen we
de piketcentralist op. Dat gebeurde zaterdag
rond 15.30 uur” aldus Gerrit Klop. “Ook laten
we onze brandweercollega’s in het veld duide
lijk weten dat het contact met de meldkamer
kort en bondig moet zijn, zodat we snel verder
kunnen met de volgende melding.”

op de weg 300 meter van een ander incident,
terwijl dit eigenlijk op ‘inzetgebied’ van een
naastgelegen korps was. Zo hoeven we hen niet
ook te alarmeren.”

Omgaan met drukte
Gerrit van Zetten: “Zondag was de drukste dag.
Toen zijn de twee collega’s van de ochtend
dienst langer gebleven en hebben we met z’n
vieren de meldkamer brandweer bemand. We
hadden een duidelijke taakverdeling: twee
collega’s hielden zich bezig met de aanname
van meldingen en twee collega’s zorgden er
voor dat de juiste wagens naar de juiste plek
gestuurd werden. Dit bleek een goede taak
verdeling. Rond 15.00 uur kwam er naast de
vele stormschademeldingen ook een melding
van een woningbrand in Culemborg binnen. Op
zo’n moment is het hard werken, maar je raakt
dan in een flow en dan gaat alles als vanzelf.”

Meldingen, incidenten en doorsturen
“Het is moeilijk te zeggen hoeveel meldingen
en incidenten we precies hebben afgehandeld”
legt Gerrit van Zetten uit. “Voor een ‘boom
over de weg’ krijg je de ene keer 1 melding
en bij de volgende meer dan 10 meldingen.
Ook stuurden we reeds gealarmeerde korpsen
regelmatig door naar andere incidenten
zonder dat daar een alarmering aan te pas
kwam, zoals bij een melding van een boom

Stormschade

Wanneer bel je de brandweer bij stormof wateroverlast?
Bij acuut gevaar of spoed bel je alarmnummer
112. Als het niet acuut is en in de openbare
ruimte speelt, bel je je gemeente. Zo zorgen
we ervoor dat 112 beschikbaar blijft voor
echte spoedgevallen. In het overzicht hier
naast zie je enkele voorbeelden van wanneer
je 112 of de gemeente belt of wanneer je zelf
actie onderneemt.
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Carnaval bij Post Mispelgat
Op 15 februari woedde in Zaltbommel een
grote brand in twee loodsen waar de
carnavalswagens gebouwd werden. De
carnavalswagens waar maanden aan gewerkt
was, gingen verloren bij de brand.
Zo vlak voor de optocht schoot Brandweer
Zaltbommel de carnavalsverenigingen te hulp
en leverde materialen, zo ook voor de nieuwe
carnavalswagen met de naam ‘Post Mispel

gat’. Een prachtige bijdrage aan de optocht
van Mispelgat!

Glow in the dark-sleutelhaakje voor senioren
In samenwerking met Sterker (sociaal werk)
hebben we vrijwilligers die huisbezoeken bij
senioren afleggen en vrijwilligers van hun
Klusservice getraind op het gebied van brand
veiligheid. Een mooi traject dat we in 2018
hebben ontwikkeld en in 2019 uitrollen.

Op 26 maart heeft Brandweer GelderlandZuid het speciaal ontwikkelde sleutelhaakje
aan Sterker overhandigd om daarmee de
uitrol te starten. De vrijwilligers bezoeken
zo’n 400 à 500 senioren per jaar.

Glow-in-the-dark-haakje
Om iets bij de senioren
achter te kunnen laten
na een huisbezoek
hebben we een sleutel
haakje ontwikkeld:
een kaartje in de vorm
van een vlam, waarbij
het puntje van de vlam
met glow-in-the-dark-lak is
gemaakt. In het donker geeft
deze punt dus licht en kun je
de vluchtsleutel die je eraan hebt
gehangen, goed zien. Naast het feit
dat het een mooie en duidelijke plek
is voor je vluchtsleutel, staat er ook
duidelijk op wat je moet doen om brand te
voorkomen èn wat je moet doen als er brand
is uitgebroken.

Kortom: een laagdrempelige manier om bij
te dragen aan een groter brandveiligheids
bewustzijn bij een kwetsbare groep!
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Informatie-uitwisseling in de geneeskundige keten:

It takes two to tango

Elkaar en elkaars taken en verantwoordelijkheden kennen. Dat was de kernboodschap van
het bestuurlijk ketenpartneroverleg met als thema informatie-uitwisseling op vrijdag 15 maart.
De ochtend, georganiseerd door de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in
de Regio) in samenwerking met de AZO (Acute Zorgregio Oost), werd bijgewoond door
burgemeesters, wethouders en vertegenwoordigers van zorgpartners, zoals ziekenhuizen,
huisartsen, ambulancevoorziening, het Rode Kruis en verpleeg- en verzorgorganisaties.

Elkaar kennen en met elkaar delen

door Kees Boersma van de Vrije Universiteit, die
de resultaten van een onderzoek over informatieuitwisseling binnen de acute zorg besprak. Dit
onderzoek is in opdracht van de AZO, de GHOR
Gelderland-Zuid en de GHOR GelderlandMidden uitgevoerd.
“Wanneer we informatie gaan delen met kennis
van elkaars rollen, taken en verantwoordelijk
heden kunnen we ook bij krapte in de opvang
capaciteit van de keten een overstijgende
zorgvraag aan.” aldus Frans Lischer, hoofd
van de GHOR. “De opbrengst van deze
bijeenkomst is waardevolle input voor
het plan van aanpak om te komen
tot een netcentrische samen
werking, dat we op dit moment
samen met Gelderland-Midden
en AZO maken”.

Het delen van informatie is steeds belangrijker
om de zorgketen zo efficiënt mogelijk te laten
werken. Zowel dagelijks als bij opgeschaalde
zorg als bij incidenten. Het belang van samen
werken en het elkaar kennen werd bevestigd

Geslaagde bijeenkomst
Nadat in kleine groepjes nog
even verder werd gediscus
sieerd over de mogelijke
uitdagingen bij informatieuitwisseling, kon terug
gekeken worden op een
geslaagde bijeenkomst. Een
bijeenkomst die zelf ook al
bijdraagt aan het elkaar leren
kennen.
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Nieuwe OvD-gebieden
Vanaf 1 april 2019 08.00 uur hanteren we nieuwe gebieden voor de Officieren
van Dienst (OvD’s) van de brandweer. We maakten de overstap van acht naar
vijf OvD-gebieden.

Officier van Dienst

Uitgangspunten nieuwe gebieden
Binnen de nieuwe OvD-gebieden zijn de regio
nale risico’s leidend. Zo hielden we bijvoor
beeld rekening met oude historische kernen
waar het nemen van preventieve maatregelen
lastig is en de kans op snelle branduitbreiding
groot is. Daarnaast sluiten de gebieden zo veel
mogelijk aan bij één of meerdere gemeente
grenzen. Zo zijn de communicatielijnen met de
gemeenten helder.

De Officier van Dienst van de brand
weer komt ter plaatste bij een incident
als er opgeschaald wordt. De OvD is
op dat moment de hoogste leiding
gevende van de brandweerlieden ter
plaatse. Wanneer er sprake is van een
GRIP1, neemt de OvD Brandweer deel
aan het overleg van het Commando
Plaats Incident (CoPI). Dit overleg
wordt gevoerd met de officieren van
dienst van de brandweer, genees
kundige zorg, bevolkingszorg, politie
en de communicatieadviseur en wordt
geleid door de leider CoPI.

Kennis van de regio
Binnen elk OvD-gebied zijn minimaal vier en
maximaal zes OvD’s beschikbaar. Uiteraard
zijn deze OvD’s allemaal op de hoogte van
de specifieke risico’s en dynamiek binnen het
gebied en hebben de kennis van regionale
procedures.
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Wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst
De jeugdbrandweer in Gelderland-Zuid is in
trek. Dagblad De Gelderlander maakte begin
maart een mooie reportage van het jeugdteam
van de brandweerpost Beuningen. Ook de
andere acht brandweerposten die beschikken
over jonge professionals, hebben over aan
dacht niet te klagen.

van starters. Bovendien is het brandweergevoel
dan al diepgeworteld.” In totaal telt de regio
circa 90 jeugdleden. Net als de ‘echte brand
weerlieden’ worden ze ook wekelijks op de
verschillende posten verwacht voor de oefen
avonden en nemen ze deel aan landelijke
regionale brandweerwedstrijden.

Vakbekwame professionals

Doorstroom naar manschap

Regionaal jeugdcoördinator Jan van Amerongen
is trots als er gesproken wordt over professionals:
“Jeugdbrandweer is meer dan een hobby. Het
fanatisme, de discipline en de wil om vak
bekwaam te worden spat er vanaf.” De regio
besteed dan ook steeds meer aandacht aan de
jeugdleiders. Sinds vorig jaar is er een speciale
cursus beschikbaar waarin het niet alleen gaat
over de juiste oefenstof, maar ook over de om
gang met de jeugd van tegenwoordig. De eerste
cursisten beschikken inmiddels over een diploma.

“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat
blijkt ook wel uit de cijfers. Sinds het bestaan
van de jeugdbrandweer zijn er 157 personen
doorgestroomd als professional en twee daar
van zijn inmiddels Hoofd Officier Van Dienst.
Ook hebben we als regio een landelijke regie
rol op dit thema. Ieder jaar ontvangen we
jeugdleden uit het hele land die in onze
kazerne van Geldermalsen hun theorie- en
praktijkexamen afleggen.”

Oefenen en wedstrijden net als de
manschappen
Van Amerongen ziet dat de afstand tussen
aspirant en manschap steeds kleiner wordt.
“Vanaf je 12e kun je lid worden en als junior
werk je je in vier jaar op tot aspirant. Op je 18e
heb je een flinke kennisvoorsprong ten opzichte

Ook interesse?
Kijk op
jeugdbrandweer.nl
voor meer
informatie

Colofon
Eindredactie en coördinatie Nina den Elzen
Redactie Annemarie Koop, Arnie Loos en
Nina den Elzen
Fotografie 112 Nieuwsgroep/Davy Derksen
(foto omslag), 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?
Mail dan naar communicatie@vrgz.nl.

BRANDWEER
Ambulancezorg

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.

Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid

