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Traumahelikopter en helikopterdek
als oefenmateriaal
Samen met het Radboudumc oefende de Nijmeegse
brandweer met brandbestrijding van de traumahelikopter
en het helidek.

Oefenen op het helidek van het Radboudumc
De beroepsbrandweer
in Nijmegen oefent
dagelijks verschillende
scenario’s om optimaal
voorbereid te zijn op verschillende
soorten incidenten.

Het blussysteem van het helidek zelf werd
gebruikt. Het schuim werd vanuit de schuim
blushaakarmbak met behulp van de hoog
werker op het helidek gebracht. Deze con
structie had een hoogte van 33 meter in
totaal.

Op woensdag 1 mei was er een mooie gele
genheid om samen met het Radboudumc
een oefening op het helikopterdek te doen.
Eerst kon de brandweer de Life Liner 3,
de traumahelikopter, bekijken en meer
leren over mogelijke brandbestrijding
van de traumahelikopter. Daarna werd er
geoefend met het blussen van het helidek.

Deze manier van blussen was nog nooit in
de praktijk getest,
dus een mooie
en leerzame
oefening voor
alle betrokken
partijen!

Samenwerking tijdens brand containerschip op de Waal
Op dinsdag 7 mei om 20.16 uur wordt de
brandweer gealarmeerd voor een brand aan
boord van een containerschip, Camaro IV, op
de Waal ter hoogte van Beneden-Leeuwen.

Niet alleen post Beneden-Leeuwen wordt
opgepiept, ook post Ochten, blusboot de
Batouwe en Rijkswaterstaat. De bevelvoerder
van de blusboot heeft al snel contact met de
schipper van het containerschip en komt zo
te weten dat de hoofdmotoren van het schip
zijn uitgevallen. Alleen de kopschroef van
het schip is nog werkzaam en daarmee wil
het containerschip graag naar de calamitei
tensteiger in haven van IJzendoorn varen.
Ondertussen is er nog steeds brand in de
machinekamer.
Terwijl de blusboot het containerschip
vooruitduwt richting de calamiteitensteiger
bereidt post Ochten aan wal hun inzet om de
brand in het woongedeelte te blussen alvast
voor. Het schip komt veilig aan in de haven
van IJzendoorn en de bemanning van de
blusboot blust de brand in de machinekamer.
Een goede samenwerking zorgde voor een
goede afloop van dit incident!
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Oefeningen ‘in het veld’
Oefenen doen we het hele jaar door.
Vakspecifiek, maar ook multidisciplinair.
De afdeling Crisisbeheersing zorgt er samen
met collega’s uit de verschillende disciplines
voor dat er geoefend kan worden.
Voor het CoPI, Commando Plaats Incident,
vonden op 11 en 12 april twee oefendagen
plaats: 8 oefeningen op straat, in Overasselt
deze keer. Tijdens dit soort oefeningen
bootsen we zoveel mogelijk een daadwerke
lijk incident na om het zo realistisch mogelijk
te maken. Deze keer ging het om een moge
lijke gevaarlijke stof die in het riool leek te
zitten.
Na iedere oefening wordt geëvalueerd op
teamcompetenties en op het proces en de
organisatie van de oefening. De (multi)waar
nemers evalueren de oefening en koppelen
alles wat ze zien terug naar het team. Zo wordt
er iedere keer weer aan de vakbekwaamheid
van de crisisorganisatie gewerkt.

Groei en ontwikkeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Op 1 april is Femke van Bennekom gestart
als manager van de sector Crisisbeheersing.
Door de samenvoeging van het Veiligheids
bureau, de GHOR en het team
Communicatie, wordt deze sector
meer en meer het centrum voor
de multidisciplinaire (netwerk)
samenwerking binnen de
Veiligheidsregio. Voor 1 april
was Femke als afdelingshoofd
sociaal domein actief bij de
gemeente Bunnik.
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Annemieke Bloemendaal is
op woensdag 1 mei bij de
Veiligheidsregio gestart.
Annemieke heeft de
Veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek ingewisseld
voor Gelderland-Zuid en versterkt als brandweermanager (en
tevens plaatsvervangend Regionaal
Commandant) het Brandweermanagementteam. Haar aandachtsgebied is
incidentbestrijding.

Aan de bak
tijdens droge periodes
De droge periode in april leidde al
tot een vroege opschaling naar natuur
brandrisicofase 2 dit jaar. Een fase
waarin wij samen met natuurbeheer
ders onze inwoners en toeristen vragen
extra alert te zijn op natuur- en bermbranden.

Nijmegen, Berg en Dal, Groesbeek en Malden.
Deze classificatie is voor de brandweer
belangrijk omdat we tijdens fase 2 in dit
gebied anders optreden. Bij een melding in
fase 2 alarmeren we drie eenheden. Vanuit
de twee dichtstbijzijnde brandweerkazernes
rukken normale brandweervoertuigen uit
en vanuit de kazerne Ubbergen komt een
speciaal terreinvoertuig met een extra grote
hoeveelheid water. Buiten- of bermbranden
in de rest van ons gebied worden bestreden
via de normale brandweerzorg.

Hoewel we niet kunnen spreken over een
flinke piek aan incidenten, is de brandweer
wel vaker gealarmeerd. Het grootste incident
was in de nacht van zondag op maandag
22 april waar de brandweercollega’s op de
Overasseltse en Hatertse Vennen werden
geconfronteerd met brand die zich had uit
gebreid tot circa een hectare.

Tussen de Gelderse Veiligheidsregio’s (Noord
en Oost Gelderland, Gelderland Midden en
Gelderland-Zuid) is afgesproken om bij droogte
gezamenlijk op te schalen. Dit vereenvoudigt
de communicatie richting onze inwoners en
toeristen en bovendien zijn de droogteverschil
len marginaal. Omdat onze regio een relatief
klein natuurgebied kent, volgen wij de andere
Gelderse Veiligheidsregio’s. Op de website
www.natuurbrandrisico.nl staat het meest
actuele beeld.

Boom, bos, natuurgebied
Hoewel we leven in een mooie groene regio,
kennen we volgens de risicoclassificaties
slechts één gebied dat is aangemerkt als
natuurgebied. Dit is het gebied tussen
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Regionaal beleidsplan 2020-2023 krijgt vorm
Achter de schermen zijn veel collega’s en
crisispartners betrokken bij de totstand
koming van ons nieuwe beleidsplan. Dit plan
geeft richting aan onze ambities voor de
periode 2020-2023 als het gaat om het voor
komen en verminderen van risico’s en het
ons voorbereiden op wat ons bedreigt.
Projectleider Mieke Okhuysen, werkzaam
als beleidsmedewerker binnen de sector
Crisisbeheersing van de Veiligheidsregio, is
enthousiast: “We ontvangen niet alleen veel
input uit de regio, maar ik ervaar ook veel
positieve energie om er een goed en leesbaar
product van de te maken.”

verwerkt in het beleidsplan. “Deze ambitie
heeft als titel ‘Wij in verbinding’ en daar is
het huidige proces een mooi voorbeeld van”,
aldus Mieke.
Voor de zomer zal er een eerste conceptversie voorgelegd worden aan het bestuur.
Dit concept wordt samen met het concept
risicoprofiel na de zomer ter consultatie
aangeboden aan de gemeenteraden,
crisispartners en omliggende regio’s.
De opbrengst van deze consultatie zal
vervolgens verwerkt worden, met als uit
eindelijk doel om het Regionaal beleidsplan
2020-2023 voor instemming te agenderen
op de vergadering van het Algemeen Bestuur
van 19 december 2019.

Het plan bevat vier belangrijke ‘ingrediënten’.
Dit zijn de dreigingen zoals vermeld in het
concept Regionaal risicoprofiel 2020 en de
ontwikkelingen die op ons afkomen. Mieke:
“Deze ontwikkelingen hebben we soms
letterlijk opgehaald bij gemeenten, crisis
partners en omliggende regio’s.” Daarnaast
zijn de taken opgenomen die voortkomen uit
de Wet veiligheidsregio’s en de gemeenschap
pelijk regeling. Tot slot is de vernieuwde en
vastgestelde ambitie van de Veiligheidsregio

Leer de Veiligheidsregio beter kennen met #factfriday!
Elke vrijdag delen we op onze LinkedIn
en Instagrampagina een feitje vanuit de
Veiligheidsregio. De ene keer een actueel
feitje, de andere keer over brandweerof ambulancematerieel of over hoe onze
organisatie en regio in elkaar zit. Met deze
facts leer je de Veiligheidsregio dus steeds
een beetje beter kennen.
Op 3 mei deelden we ons 25e fact! Voor een
volledig overzicht kijk je op onze website.
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Spiegelgesprekken met
patiënten van de ambulance
Op 11 april organiseerde de ambulancedienst een spiegelgesprek. Zes patiënten
en omstanders kwamen hun verhaal doen over hoe zij de ambulancehulpverlening
hebben ervaren. Het eerste uur vertelden de aanwezigen, met een gespreks
leider, over hun verlopen ambulancehulpverlening. Het tweede gedeelte was
er ruimte voor de aanwezigen om over en weer vragen te stellen.
“De patiënten vertelden uitvoerig over hoe
zij - de 112 beller die onze zorg nodig heeft onze komst hebben beleefd,” vertelt één
van de aanwezige ambulancehulpverleners.
“Wij komen ergens binnenstappen, met onze
heftig gekleurde kleding, apparatuur en onze
protocollen. We overleggen in vaktermen en
gaan direct aan de slag, vaak niet beseffend
dat er familie op de achtergrond meekijkt en
luistert en vol vragen en angst zitten. Elke
blik, elk woord wordt gewogen wanneer je
toekijkt als familielid of af ligt te wachten als
patiënt. Dit opent wel weer even de ogen,

terwijl ik denk toch erg empathisch te zijn.
We moeten toch nóg meer rekening houden
met de familie en omstanders, en dat onze
non-verbale en verbale communicatie, hoe
subtiel ook, soms als erg vervelend kan wor
den ervaren! Even een korte uitleg wat we
gaan doen, of in acute situaties dat je aan
geeft dat je later uitleg geeft, maar nu even
dringend wat handelingen moet verrichten
kan daarbij al helpen.”
De ambulancedienst gaat aan de slag met
de opgehaalde verbeterpunten.
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Rode tinten
tijdens de
Oranjefeesten
De brandweer staat midden in de samen
leving. Ook op Koningsdag! Onder
anderen in Zaltbommel, Opheusden,
Beesd, Kesteren en Geldermalsen was
de brandweer aanwezig bij de feestelijke
evenementen.

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.

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

