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Multinieuws

Vanaf 19 november  
nemen we de telefoon op 
in Arnhem
 
In de ochtend van 19 november verhuizen de centralisten van  
de brandweer en ambulance en de calamiteitencoördinator  
naar de meldkamer in Arnhem. 

 foto: Christina Eichelsheim



De meldkamers van de politie, brandweer en ambulance uit Gelderland-Midden en Gelderland-
Zuid worden samengevoegd. Beide meldkamers kampen met personele krapte, waardoor het 
steeds lastiger wordt om 24/7 de spoedmeldin gen van burgers te beantwoorden. Ook moeten 
beide regio’s investeren in de techniek om de meldkamer draaiende te houden.

Samenwonen en samenwerken 

meldkamers Gelderland-Midden en 

Gelderland-Zuid in Arnhem

Het belangrijkste product van onze meld
kamers is het bieden van spoedeisende hulp 
aan iede reen die onze meldkamer belt. 
Daarnaast het ondersteunen van ons politie, 
brandweer en ambulancepersoneel ‘op straat’. 
Om deze kwali teit optimaal te blijven garan
deren, hebben de directies van politie, brand
weer en ambulancezorg van beide regio’s 
besloten vanaf dit najaar in de nieuwe 
‘Meldkamer Arnhem Nijmegen’ te gaan 
samenwonen en samen werken. 

Tussenstap naar Apeldoorn
De samenvoeging van de twee meldkamers  
is een natuurlijke ‘tussenstap’ in de samen
voeging van de meldkamers van Twente, 
IJsselland en Noord en OostGelderland, 
GelderlandZuid en GelderlandMidden.  
Deze ontwikkeling is al volop bezig. Medio 
2022 werkt de nieuwe Meldkamer Oost 
Nederland voor deze vijf veiligheidsregio’s 
vanuit Apeldoorn.
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GRIP1: Uitslaande 

brand in loods  

in Hedel

Op 7 oktober ontstond er brand in  
een veertig meter lange loods in Hedel. 
De loods was gevuld met motor onder
delen en een grote voor raad skikleding. 
Een hef truck vol met lpg en het gevaar 
dat er door toevoer van zuurstof een 
explosieve brand zou ont staan, waren 
reden voor de brandweer om de loods 
eerst van buiten af met hoogwerkers te 
blussen. Vanwege de rookontwikkeling 
werden de nabijgelegen Oude Rijkseweg 
en Provincialeweg in beide richtingen 
afgesloten voor verkeer. Ook werden 
omwonenden geadviseerd om ramen  
en deuren te sluiten en de ventilatie  
uit te schakelen als zij last hadden van 
de rook. 

GRIP1: Ongeval op de A73 bij Nijmegen

Bij een ongeval met twee vrachtwagens,  
twee personenauto’s en een busje op dinsdag 
22 oktober overleed één persoon en raakten 
zeven personen gewond. De aanwezige hulp
diensten hadden door de grootte en impact 
van dit ongeval behoefte aan multidiscplinaire 
afstemming. Ze schaalden daarom op naar 
GRIP1. Door de ravage werd de A73 in de 
richting VenloNijmegen volledig afgesloten. 
Ook de linkerrijstrook in de richting Nijmegen
Venlo werd afgesloten, zodat de hulpdiensten 
ruimte hadden om te werken. 
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De maand oktober staat traditioneel in het teken van de Brandpreventieweken.  
In het hele land besteedt de brandweer aandacht aan het thema ‘Brandweer  
zoekt speurneuzen’ en richt zich daarbij op kinderen tussen de 9 en 12 jaar oud.

De jeugdbrandweerposten Waardenburg en Herwijnen hebben  
op zaterdag 5 oktober gestre den voor het landskampioenschap.  
Vanuit jeugdbrandweer Gelderland-Zuid stonden er drie ploegen  
van aan de start van de landelijke finale ‘lage druk’ in Hardenberg. 

Brandweer zoekt speurneuzen!

Op zoek naar speurneuzen!
De Brandweeracademie van het Instituut  

voor Fysieke Veiligheid ziet een 
toename van woningbranden 

door oplaad bare elektrische 
apparaten, zoals elektrische 
steps en mobiele telefoons. 
In de brand preventieweken 
zochten we daarom naar 
speurneuzen die weten hoe 

brand door onveilig opladen 
van elektrische apparaten kan 

ontstaan en daarmee brand 

kunnen voorkomen. Kinderen van  
9 tot 12 jaar werden uitge  daagd  
brandgevaar op te speuren en brand  
te voorkomen. Dit deden ze onder andere  
door het spelen van de online game via:  
www.brandweerzoektspeurneuzen.nl.

Gastlessen in groep 6
In onze regio gingen ambassadeurs van 
Brandveilig Leven op bezoek bij meer dan  
40 scholen. In alle groepen 6 gaven zij  
aandacht aan het veilig opladen van  
elektrische apparaten.

Jeugdbrandweer Waardenburg  
Nederlands kampioen

Eerste en vierde plaats voor aspiranten 
Gelderland-Zuid 
De aspiranten van Waardenburg zijn die dag 
eerste geworden en mogen zich landskampioen 
noemen. De aspiranten van Herwijnen hebben 
een prachtige vierde plaats van Nederland 
behaald. 
Tijdens de finalewedstrijd vond de ‘brand’ 
plaats in een flatgebouw. De brand was over 
meerdere etages uitgebreid. Omdat er middel
brand was afgegeven, heeft de wedstrijdploeg 
bijstand verleend aan de bedrijfsbrandweer. 

Ook werd er nog een  
slachtoffer vermist op  
de bovengelegen verdieping.

Ook mooi scenario voor de junioren
De junioren moesten een ‘brand’ in een kerk 
bestrijden. In de kerk werd nog een slachtoffer 
vermist. De opdracht van de bevelvoerder was: 
slachtoffer redden en de brand bestrijden.  
De junioren van Waardenburg zijn hierbij 
negende van Nederland geworden.
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De techniek Advanced Mobile Location (AML) is nu ook beschikbaar voor iPhone-gebruikers. 
Meldkamercentralisten kunnen met behulp van AML tijdens een 112-gesprek zien waar de 
beller zich bevindt.

112 onbereikbaar door KPN-storing, processierups warend door de regio, de Vierdaagse of 
Market Garden-herdenking... Zowel bij evenementen als ‘flitsrampen’ en meer langdurige 
‘crises’ is het hebben van een actueel en eenduidig beeld binnen de acute zorgketen een 
belangrijke voorwaarde voor efficiënte en effectieve besluitvorming. 

Nauwkeurige locatiebepaling 112-beller  
nu ook beschikbaar op iPhones

Implementatie informatie-uitwisseling 
binnen de acute zorgketen van start

Snelle, accurate en betrouwbare locatiebepaling 
is van groot belang om burgers in nood sneller 
en efficiënter te helpen en de hulpdiensten 
beter te faciliteren bij de hulpverlening. AML is 
voor Androidtelefoons in maart 2019 ingevoerd. 
Vanaf nu werkt AML ook op iPhones waarop 
de nieuwste versie van het besturingssysteem 
(iOS13) is geïnstalleerd.

Hoe werkt het?
Als een inwoner 112 belt met een mobiele 

telefoon, stuurt AML tijdens het gesprek zijn  
of haar locatie naar de meldkamer. Ook als de 
locatievoorzieningen in de  telefoon uit staan. 
De centralist vraagt daarnaast ook nog zelf 
waar de melder zich bevindt, om er zeker van 
te zijn dat de hulp naar de juiste plek wordt 
gestuurd. Gedurende het 112gesprek wordt 
AML tijdelijk aangezet. Daarna schakelt het 
zichzelf uit.

Meer lezen over AML? Lees dan hier verder.

Woensdag 23 oktober kwamen vertegenwoor 
digers van ziekenhuizen, huisartsenposten, 
GGD, Acute Zorgregio Oost en de GHOR vanuit 
de regio’s GelderlandZuid en Gelderland
Midden bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomst 
gaven zij een vliegende start aan de imple
mentatie van informatieuitwisseling binnen 
de acute zorgketen. 

In november volgen de crisisfunctionarissen 
van de verschillende zorginstellingen work
shops. In deze workshops werken zij een 

procesbeschrijving voor informatie 
uitwisse ling uit. Niet alleen rollen, taken  
en verant woor delijk heden komen hierbij  
aan bod, maar ook welke informatie  
gedeeld moet worden en op welke manier. 

Het doel is om in de zomer van 2020 live  
te gaan met de nieuwe werkwijze van 
informatieuitwisseling. Deze informatie
uitwisseling is dan de basis voor een  
flexibel, veerkrachtig en betrouwbaar 
Netwerk Acute Zorg. 
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https://www.k-lmo.nl/binaries/content/assets/klmo/artikelen-en-publicaties/vraag-en-antwoord-aml-versie-september-2019-.pdf


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 
GelderlandZuid (VRGZ) en wordt verzonden aan bestuurders,  
partners in veiligheid en andere betrokkenen bij de crisisbeheersing  
en rampenbestrijding in GelderlandZuid. Multinieuws ook ontvangen?  
Meld je dan hier aan. 

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

Realistisch oefenen 
in Nijmegen
Oefenen doen we het hele jaar door. 
Vakspecifiek, maar ook multidisciplinair.  
De sector Crisisbeheersing van de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zorgt  
er samen met collega’s uit de verschillende 
disciplines voor dat er geoefend kan worden.  

Voor het CoPI, Commando Plaats Incident, vonden op 2 en  
3 oktober tijdens twee oefendagen acht oefeningen plaats 
op straat in Nijmegen. Tijdens deze oefeningen bootsten  
we zoveel mogelijk een daadwerkelijk incident na om het  
zo realistisch mogelijk te maken.

Lpg-tankwagen ramt bedrijfspand
Deze keer ging het om een scenario waarbij een tankwagen gevuld 
met lpg na een ongeval met een personenwagen een gevel van een 
bedrijfspand ramde. Vervolgens ontstond er verderop in dat pand 
een brand met alle serieuze risico’s van dien. Dit scenario sloot aan bij 
het huidige jaarthema: gevaarlijke stoffen. 
Daarnaast kreeg het scenario een link met 
het jaarthema van twee jaar geleden, 
omdat tegenover de incidentlocatie een 
grote zorgvestiging van Pluryn zat. 
Verminderd zelfredzamen kwamen zo 
ook weer in beeld.

https://veiligheidsregio-gelderland-zuid.email-provider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=nntqwltwiq&l=pb9jrwxedn
https://twitter.com/CrisisGLZ
https://www.facebook.com/CrisisGLZ/
www.linkedin.com/company/18138080
http://www.instagram.com/VeiligheidsregioGZ

