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Multinieuws

Als het er echt toe doet
In de afgelopen maanden lieten de professionals in onze organisatie
aan de samenleving zien waar ze toe in staat zijn als het er echt toe
doet; niet alleen in het kader van de coronacrisis, maar ook tijdens
de andere incidenten in onze regio.

Twee keer GRIP1 op dezelfde dag
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Binnen 2,5 uur, hemelsbreed binnen een afstand van 2,5 kilometer,
twee keer een GRIP-incident: dat is een zeldzaamheid. Toch werden
de hulpverleners op woensdag 13 mei in Nijmegen geconfronteerd
met deze uitdaging.

Nr. 1: Autogarage

Nr. 2: Explosie in tussenwoning

Het begon allemaal op industrieterrein
Westkanaaldijk met een brandmelding in een
autogarage. Gelet op de rookontwikkeling en
de omgeving (nabij hoogspanningskabels, in
de buurt van een snel- en vaarweg) is door de
brandweer besloten op te schalen naar GRIP1.
Door een geslaagde zogenoemde ‘knock
down’-aanpak (vol inzetten op de brand ipv
de omgeving) was de brand snel onder controle
en het effect op de omgeving beperkt.

Veel collega’s waren hun werkzaamheden
bij het incident bij de autogarage aan het
afronden toen de pager weer piepte. In de
wijk Lindenholt was door vermoedelijk een
gasexplosie een tussenwoning bijna compleet
weggevaagd en de omliggende woningen
ontzet. De tweede GRIP1 was een feit. Leider
CoPI Ignas Kamps blikt met een goed gevoel
terug op deze klus: “Dit was echt een team
prestatie waarbij veel partijen hun inspanning
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hebben geleverd en daarbij goed samen
werkten. Het begon natuurlijk al bij de
omstanders, die direct alert hebben gehandeld
en de bewoner wisten te bevrijden van onder
het puin. Vervolgens namen wij de zorg over,
moesten we mensen uit de omliggende huizen
halen en voor hen een opvangplek regelen.
En bedenk dan ook dat sommige mensen
zorgbehoevend zijn of vanwege de schrik
zorgbehoevend worden.”

leefbaarheid en de USAR (Urban Search
And Rescue Team) zocht met 2 speurhonden
naar mogelijk andere slachtoffers. De politie
schermde het gebied af, zorgde ervoor dat
de wegen om de wijk toegankelijk bleven en
een politiedrone bracht het incidentgebied
nauwkeurig in beeld. De gemeente plaatste
hekken en af en toe moesten deze opengezet
worden om bijvoorbeeld glaszetters van de
woningcorporaties door te laten die letterlijk
de eerste gaten dichtten.
Beveiligers dragen zorg voor de verlaten
huizen. De gemeente, omgevingsdienst en
de woningcorporatie hebben de komende
periode nog veel werk met het terugkrijgen
van bewoners in de huizen of het regelen
van vervangend onderdak. Ofwel: allemaal
professionals die onze samenleving laten
zien waar we toe in staat zijn als het er echt
toe doet”.
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Ignas: “Ook gas, water en de elektriciteit
werden afgesloten en dit moest later voor
sommige huishoudens gecontroleerd weer
aangesloten worden. In de tussentijd
verzamelden de regionale en nationale pers
zich ter plaatse en bleef de perstelefoon gaan.
Het gearriveerde landelijke team Specialisme
Technische Hulpverlening schouwde de
omliggende huizen op constructie en
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Brand kerncentrale Dodewaard
Tijdens Hemelvaart op donderdag 21 mei was het rustige Dodewaard ineens wereldnieuws.
De brand in de gevel van de voormalige kerncentrale leidde tot flink wat rookontwikkeling
ter plaatse en ook op social media laaide het vuurtje aardig op.
konden en we het publiek op afstand
hielden.”
Het ‘vuurtje’ op internet was vervolgens
ook snel meester, nadat er met zekerheid
gemeld kon worden dat de nucleaire
veiligheid niet in het geding was.
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Leider Copi Peter Vernooij: “Lokale kennis
en kennis van het object hebben geleid
tot een voorspoedige en snelle inzet.
Daarnaast hebben ze bijvoorbeeld ook
gelijk de politie gevraagd de dijk af te
zetten, zodat onze voertuigen er langs

Slinkman in Dagelijks Bestuur VRGZ
Burgemeester Mark Slinkman
van de gemeente Berg en Dal
heeft de P&O-portefeuille over
genomen van Hans Verheijen die inmiddels
burgemeester is buiten onze regio. Deze porte
feuille betekent ook dat hij zitting neem in
het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio.
Het Dagelijks Bestuur wordt nu gevormd door:

• De heer Bruls (gemeente Nijmegen, voorzitter)
• De heer Beenakker (gemeente Tiel,
plv. vz. en portefeuille Brandweer)
• De heer De Boer (gemeente Buren,
portefeuille Financiën)
• De heer Slinkman (gemeente Berg & Dal,
portefeuille P&O)
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Corona zorgt voor versnelde inrichting
uitwijklocatie Wijchen
Sinds begin 2019 werken de crisisteams bij een
GRIP2 of hoger vanuit de hoofdvestiging van
de Veiligheidsregio in Nijmegen: het Regionaal
Crisis Centrum (RCC). De brandweerpost
Wijchen is aangemerkt als uitwijklocatie voor
dit RCC zodat er doorgewerkt kan worden bij
gelijktijdige (grotere) incidenten of in het
geval dat de hoofdlocatie in het effectgebied
ligt. Gelet op de duur van huidige coronacrisis,
is eerder gestart met de verdere inrichting van
brandweerpost Wijchen.

zouden doen als crisiscentrum voor het
coronacrisis. Daarom hebben we na enkele
dagen alle collega’s uit de crisispools al
geïnformeerd over onze uitwijklocatie Wijchen.
‘Bring your own device’ is hierbij het uitgangs
punt. Gelukkig zijn we de afgelopen periode
niet verrast door een tweede grote crisis,
waardoor we achter de schermen brandweer
post Wijchen verder hebben geoptimaliseerd.
Naast extra laptops en een sterkere WiFi
hebben we ook plattegronden en instructie
kaarten klaar liggen voor het geval dat het
nodig is”, aldus Adviseur Crisisbeheersing
Lukas Vermeulen. “En als de huidige druk
op de crisisorganisatie afneemt, gaan we
het uitwijkscenario ook een keer beoefenen
op de uitwijklocatie”, besluit Lukas.

“Als crisisorganisatie maken we niet alleen
een kosten-batenanalyse, maar laten we ook
risico’s meewegen. Al vrij snel werd duidelijk
dat onze op de Multipost in Nijmegen naast
het RCC ook andere ruimtes geruime tijd dienst

Coronakilometers
De coronasprint in maart is verworden tot
een ongekende voorjaarsmarathon. Nog
nooit werkten we zo lang met elkaar in
een GRIP4.

zijn ook aangepast op de maatregelen:
alles waar mogelijk op 1,5 meter afstand,
gebaseerd op een nieuw coronaprotocol.
Dit alles om de honderden, wellicht
duizenden, vragen te beantwoorden en
ondernemers en inwoners van GelderlandZuid te helpen. Hier en daar komt er weer
lucht, maar er zullen ook nog veel piek
momenten komen. Laten we elkaar blijven
vasthouden, maar uiteraard wel op gepaste
afstand, zoals we dat blijven uitdragen!

Het Regionaal Beleidsteam (RBT) is inmid
dels 13 keer bijeen geweest, het Regionaal
Operationeel Team (ROT) al ruim 50 keer
en we zijn inmiddels 6 noodverordeningen
verder. Daarnaast draaien de secties volop
en kent iedere gemeenten een crisisteam.
De vergadervormen van onze crisisteams
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Patiënten geven een 9,1
aan onze ambulancezorg
Patiënten aan wie spoedeisende en/of planbare ambulancezorg is verleend, waarderen deze zorg
gemiddeld met een 9,1. Dit blijkt uit het tweede landelijke onderzoek van het Nivel. Patiënten
beoordelen, net als in 2016, de kwaliteit van ambulancezorg als zeer hoog. We concluderen
hieruit dat de kwaliteit van ambulancezorg in zeer ruime mate voldoet aan de verwachtingen
die patiënten van ambulancezorg hebben.

Onverminderd goed en meldkamerwerk
nog beter

vaker vertellen wat de melder kan doen totdat
de ambulance er is en dat ook op een begrijpe
lijke manier doen”.

Dennis van Zanten, directeur Ambulancezorg
Gelderland-Zuid: “We zijn ontzettend blij met
de mooie onderzoeksresultaten. Ze bevestigen
dat patiënten ook echt ervaren waar wij als
ambulancesector voor staan en gaan: tijdige,
goede zorg voor onze patiënten verleend door
hoogopgeleide professionals”. Patiënten beoordeelden de onderwerpen vervoer, bejegening,
handelen en communicatie in 2019 net zo
positief als in 2016. Van Zanten: “De kwaliteit
van de meldkamer ambulancezorg werd in de
laatste meting echter nog hoger beoordeeld
dan in voorgaande onderzoeken. Patiënten
gaven aan dat meldkamercentralisten nog

Kleine verbeterpunten
Uit het onderzoek komen ook kleine verbeter
punten naar voren. Zo gaven patiënten bijvoor
beeld bij de planbare ambulancezorg aan dat zij
nog beter geïnformeerd kunnen worden over
het tijdstip waarop zij vervoerd zullen worden.
Daarnaast kan de afronding van de zorg bij
de patiënt thuis nog beter. In spoedeisende
situaties bepaalt de ambulanceverpleegkundige
vaak naar welk ziekenhuis een patiënt wordt
gebracht. Patiënten gaven hierover aan dat zij
meer bij deze keuze betrokken willen worden.
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De juiste zorg op de juiste plek:
pilot zorgcoördinatie van start
Ambulancezorg Gelderland-Zuid gaat samen met Ambulancezorg Gelderland-Midden de regionale
huisartsenorganisaties Onze Huisartsen (Arnhem), Huisartsen Gelderse Vallei (Ede), CIHN (Nijmegen)
en Huisartsenpost Gelders Rivierenland (Tiel) en GGZ-instelling Pro Persona een pilot starten om
de uitvoering van zorgcoördinatie te beproeven.
Uiteindelijk is het streven dat ook de thuiszorg
hierbij aansluit. De minister van VWS heeft
zorgcoördinatie een belangrijke plaats
toegedicht in de organisatie van de acute
zorgketen. In het verlengde hiervan maken
zorgverzekeraars de pilots financieel mogelijk.

patiëntinformatie (bijvoorbeeld de medische
voorgeschiedenis, medicijngebruik, allergieën)
is daarvoor van groot belang. Ook wordt
ernaar gestreefd de beschikbare bedden
en opvangplaatsen in de regio op één
centrale plaats inzichtelijk te krijgen.
Dan hoeven specialisten en huisartsen geen
zoektochten naar beschikbare bedden meer
uit te voeren. De recente ontwikkelingen
rondom het COVID-19 virus hebben over
duidelijk gemaakt dat een goed capaciteits
management in de spoedeisende zorg brood
nodig is, ook onder normale omstandigheden.

Spoedzorg wordt er beter op met
regionale zorgcoördinatie
Eén van de doelstellingen is om door middel
van zorgcoördinatie de triage van alle betrok
ken partners zodanig onderling af te stemmen
dat de patiënt direct bij de goede behandelaar
terecht komt. Het kunnen uitwisselen van
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Directieteam Veiligheid
Gelderland-Zuid
Het leren van incidenten en informatiedeling voor, tijdens en na incidenten en crises zijn
belangrijke onderwerpen. Op 19 mei heeft het DTV (Directieteam Veiligheid) in kleine bezetting
(brandweer, politie, GGD, bevolkingszorg en crisisbeheersing) onder meer gesproken over het
leren van de coronacrisis. Voor het evaluatieproces is een aantal suggesties gegeven aan de
sector Crisisbeheersing die hiervoor een voorstel uitwerkt. Als de eerste evaluatie afgerond is,
wordt dit besproken met het gehele DTV.

Een aantal keer per jaar komt het DTV bij
elkaar. In dit voltallige team zijn de directeuren
van de verschillende crisispartners vertegen
woordigd: defensie, waterschap, Rijkswater
staat, gemeenten, OM, veiligheidsregio,
politie, provincie en GGD. Op de agenda staan
strategische multidisciplinaire onderwerpen.
Het afgelopen jaar is nadrukkelijk stilgestaan bij
de rol en taak van het overleg. Conclusie is dat

het als eerste van belang is dat iedereen elkaar
kent op dit niveau om elkaar makkelijk en snel
te kunnen vinden tijdens crises. Daarnaast is
benoemd dat het team gezamenlijk de verant
woordelijkheid heeft voor een goed lopend
systeem: dat systeem dat wordt opgetuigd
tijdens crises. Van belang is dat alle lijntjes op
elkaar aansluiten en iedereen helder heeft,
wie welke verantwoordelijkheid heeft.

Werving brandweervrijwilligers
en ambulancepersoneel
Ondanks de coronacrisis gaat de
werving van nieuwe collega’s binnen
de Veiligheidsregio gewoon door.

Volg ons
op
Facebook
en Twitte
r
voor de a
ctuele
vacatures
of kijk op
:
www.vrg
z.nl/vaca
tures

Zo zoeken we:
• nieuwe collega’s voor 17
brandweerposten;
• ambulancechauffeurs
bij ambulancepost Rumpt;
• v erpleegkundig centralisten voor
onze meldkamer ambulance.
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Oefenen en opleiden binnen
de 1,5-metersamenleving
Voor de collega’s van vakbekwaamheid binnen de brandweer
werd na de persconferentie van Rutte op 12 maart al snel
duidelijk dat fysieke opleidingen en oefeningen door de
coronamaatregelen voor langere tijd lastig zouden worden.
Snel zijn ze toen aan de slag gegaan met onderzoeken op
welke wijze zij invulling konden geven aan de vakbekwaamheidsactiviteiten de brandweerposten behoefte aan hebben
(anders dan fysieke oefeningen).

Samen met een opleidingskundige onder
zochten ze welke werkvormen bij deze
behoeften pasten. Dat bleek dat het tot nu toe
onbekende ‘afstandsleren’. Hier is invulling aan
gegeven door live webinars te organiseren voor
alle brandweercollega’s in de regio. Tijdens
deze webinars is er ook de gelegenheid om
met elkaar te chatten. Ze volgen dan vanuit huis
via hun mobiele telefoon, tablet of computer
interactieve webinars. Al met al een mooi
instrument om met elkaar in contact te blijven.
Ook zijn de collega’s van vakbekwaamheid een
YouTube-kanaal gestart. Op dit kanaal worden
de uitgevoerde webinars geplaatst. Zo kunnen
brandweercollega’s die niet live aan kunnen
haken, de webinars op een later moment

bekijken. Daarnaast is ook
de e-learning
app Knowingo
geïntroduceerd.
Met deze app kan
door middel van een
quiz de kennis over de webinaronderwerpen getest en verdiept.
De reacties van de brandweercollega’s op de
webinars, het YouTube-kanaal en Knowingo
zijn positief. Al is iedereen ook erg blij dat er
binnenkort, al is het zeer beperkt, ook weer
met praktische vaardigheden geoefend mag
worden!

Colofon
Eindredactie en coördinatie Annemarie Koop
en Nina den Elzen
Redactie Arnie Loos en Annemarie Koop
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

