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Nieuwe Mobiele Intensive Care 
Unit (MICU) in gebruik genomen
 
Na jaren trouwe dienst heeft Ambulancezorg Gelderland-Zuid afscheid genomen 
van de ‘oude’ Mobiele Intensive Care Unit, die sinds 2009 in gebruik was. Op 17 
november werd het nieuwe voertuig in gebruik genomen. 



Nieuwe Mobiele Intensive Care 
Unit (MICU) in gebruik genomen

Na jaren trouwe dienst heeft Ambulancezorg Gelderland-Zuid afscheid genomen van 
de ‘oude’ Mobiele Intensive Care Unit, die al sinds 2009 in gebruik was. Ambulancezorg 
Gelderland-Zuid heeft, in samenwerking met intensivisten van het Radboudumc, een 
nieuwe Mobiele Intensive Care Unit (MICU) ontwikkeld, laten bouwen en op 17 
november in gebruik genomen.

De nieuwe MICU is een Mercedes Benz Sprinter 519 CDI met een containeropbouw van 
WAS en voorzien van een laadklep en een noodstroomvoorziening. Deze 5500 kg 
wegende MICU-voertuig is, ten opzichte van het oude MICU-voertuig dat 7500 kg woog, 
zuiniger, stiller en comfortabeler in gebruik.

Daarnaast sluit de nieuwe MICU beter aan op ARBO-technische en veiligheidseisen 
waaronder een zijwaartse afvalbeveiliging op de laadklep en digitale weergave van 
zuurstof en perslucht zodat deze vanaf de aanwezige zitplaatsen goed af te lezen is. 
Men hoeft daarvoor niet meer eerst de autogordel los te maken, iets wat voorheen wel 
nodig was.

Gelijktijdig met de komst van het nieuwe voertuig heeft het Radboudumc een nieuwe 
patiëntentrolley in gebruik genomen: de Starmed Heavystar brancard. De komst van de 
nieuwe brancard is tijdens de bouw van het voertuig voorbereid en ook op 17 november 
in gebruik genomen.
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Systeemtest Freya: 
crisisorganisatie op 4 november 
getest
Op 4 november gaf de oefenleiding om 19:30 uur het startsein voor de systeemtest ‘Freya’. De 
systeemtest stond in het teken van een ‘verstoring van de openbare orde in een sociaal 
maatschappelijke omgeving’ in de gemeente Buren. Het fictieve incident leidde tot het in actie 
komen van de volledige regionale en lokale crisisorganisatie tot en met GRIP 3 (gemeentelijke 
ramp).

Wettelijke verplichting
Het jaarlijks houden van een systeemtest is een 
wettelijke verplichting voor alle 
veiligheidsregio’s. Doel is om de gehele 
crisisorganisatie te toetsen en te verbeteren. 
Hierbij wordt gelet op organisatie, alarmering, 
opschaling en informatiemanagement. 

Oefenen op vier locaties tegelijkertijd
Nadat Johan van Kastel, directeur 
Crisisbeheersing, de aftrap gaf, nam algemeen 
oefenleider Susan van Petten de oefenstaf, 
waarnemers en tegenspel mee in het scenario 
dat deze avond gebruikt zou worden voor de 
systeemtest. Hierna vertrokken zij goed 
voorbereid naar de diverse locaties: het CoPI 
(plaats incident) in Beusichem, het gemeentehuis 
in Buren, de meldkamer in Arnhem en het 
Regionaal Crisiscentrum in Nijmegen. Naast de 
eigen crisisorganisatie deed ook de gemeente 
Buren mee aan de systeemtest. 

Hard werken en goede leer- en 
verbeterpunten
Na een aantal verhitte uren werd rond de klok 
van 23:00 de systeemtest beëindigd. Susan van 
Petten: ‘Het was voor iedereen hard werken, 
maar ik kijk er positief op terug. We hebben de 
crisisorganisatie getest; hieruit komen natuurlijk 
leer- en verbeterpunten uit naar voren, maar 

laat ook zien wat we goed doen. 
Operationeel leider Femke van Bennekom vult 
aan: ‘Het scenario, een bezetting van een 
varkensstal in Beusichem, was uitdagend en 
complex. Ik ben blij dat er is geëxperimenteerd 
met andere dilemma’s en een andere 
aanvliegroute. Dit past binnen de ontwikkeling 
van een flexibele crisisorganisatie.’



‘Realistisch oefenen’ met 
Virtual Reality  

Storingen herkennen en oefenen 
met gevolgen van de energietransitie
De VR-applicatie voor de nieuwe 
voertuigen wordt gebruikt door de 
elf brandweerposten waar nieuwe 
voertuigen zijn gestationeerd en de 
drieëntwintig die een nieuw voertuig 
krijgen. De collega’s kunnen met 
Virtual Reality het voertuig leren kennen en 
storingen die bij de voertuigen kunnen 
voorkomen leren herkennen en oplossen. Er 
wordt samengewerkt met het Instituut 
Fysieke Veiligheid aan nieuwe scenario’s 
voor de scholing en bijscholing van 
pompbedienaars en andere 
voertuiggebruikers.

Ook is er een nieuwe applicatie aangeschaft 
om te trainen met nieuwe ontwikkelingen 
op het gebied van inzet brandbestrijding. 
In verschillende scenario’s worden de 
deelnemers in koppels uitgedaagd om een 
pand waar brand is te verkennen en 

afwegingen te maken over de juiste 
inzettactiek en techniek. Daarnaast zijn er 
plannen om alle facetten van de 
energietransitie zoals elektrische fietsen, 
auto’s en zonnepanelen te verkennen met 
Virtual Reality.

Nog realistischer, effectiever én leuker!
Het team Vakbekwaamheid wil de 
komende jaren verder ontwikkelen op het 
gebied van digitale leermiddelen en er 
wordt ook al geëxperimenteerd 
met Augmented en Mixed Reality, waarbij 
er een holografisch beeld over de 
werkelijkheid wordt gelegd. Zo wordt het 
oefenen nog realistischer, effectiever én 
leuker!

Virtual Reality (VR) is niet nieuw bij de brandweer. In 2019 startte Brandweer 
Gelderland-Zuid met het gebruik van VR om repressieve 
brandweercollega’s kennis te laten maken met nieuwe blusvoertuigen. Inmiddels 
wordt het ook gebruikt voor ‘realistisch oefenen’ met blustechnieken en wordt 
er geëxperimenteerd met Augmented en Mixed Reality.

Indruk krijgen van 
oefenen met VR?
Klik hier!
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https://www.flashover.app/
https://www.flashover.app/


Stap voor stap 
komt de nieuwe 
meldkamer in 
zicht!  
Het is altijd een heugelijk moment in een 
bouwproces: het hoogste punt bereiken. 
Voor de nieuwbouw van de nieuwe 
meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn 
was dat feestelijke moment op 26 oktober. 
Een mooi moment om bij stil te staan. 

Sinds de start van de bouw, eind maart, is er veel 
gebeurd. Na het heien, de aanleg van de 
fundering en het optrekken van de vijf 
verdiepingen, bereikten we op 26 oktober het 
hoogste punt van de nieuwbouw. Met behulp 
van een grote telekraan kwam het hoogste punt 
steeds verder in zicht. 

Janice Meerenburgh, kwartiermaker Meldkamer 
Oost-Nederland: “Het is nu echt zichtbaar dat 
hier de nieuwe Meldkamer Oost-Nederland 
komt te staan. Volgens planning wordt het 
gebouw halverwege 2022 opgeleverd, de 
daadwerkelijke verhuizing staat gepland voor 
het voorjaar van 2023.”

Benieuwd naar hoe het hoogste 
punt is bereikt? 

Klik hier voor de timelapse!

Vergadering 
Algemeen Bestuur 
Veiligheidsregio 
digitaal mee te kijken
Het Algemeen Bestuur van de VRGZ bestaat uit de 14 burgemeesters in de regio 
Gelderland-Zuid. Voorzitter is Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen. Zij 
vergaderen maandelijks en bespreken diverse onderwerpen op het gebied van fysieke 
veiligheid. Een deel van deze vergadering is altijd openbaar. Dit openbare deel is nu ook 
digitaal mee te kijken.

De vergaderingen zijn meestal in de Raadszaal in Nijmegen. Sinds kort worden deze ook digitaal 
uitgezonden. Op de website van de gemeente is bijvoorbeeld de openbare vergadering van 11 
november terug te kijken Verder worden zowel de vergaderstukken als de link naar de livestream 
altijd op www.vrgz.nl gedeeld.
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https://www.youtube.com/watch?v=WIcHPvtozWc&t=110s
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Nijmegen/bf213574-6f7a-425f-8c80-9dfee953e14f
http://www.vrgz.nl 


In het Regionaal Risicoprofiel wordt 
‘cyber’ genoemd als een van de relatief 
nieuwe risico’s in onze regio. Reden om 
hier aandacht aan te besteden in onze 
risicocommunicatie richting onze 
inwoners, maar zeker ook om daar 
intern aandacht voor te hebben. 
Vandaar dat november dit jaar 
omgedoopt werd tot ‘Maand van de 
informatieveiligheid’. 

Informatieveiligheid is van iedereen
Onze CISO-collega’s (Chief Information 
Security Officer) houden zich bezig met het 
beveiligen van informatie en de 
informatievoorziening. Maar niet alleen zij 
hebben hier een taak, iedereen heeft hier 
een aandeel in. Iedereen die met 
persoonsgegevens werkt moet deze 
persoonsgegevens goed beveiligen en 
beschermen. Daarom kregen alle 
medewerkers van de Veiligheidsregio en 
GGD Gelderland-Zuid de hele maand 
wekelijks tips over hoe zij zelf een rol 
kunnen spelen op het gebied van 
informatieveiligheid.
 

Tips voor inwoners
Tijdens de maand van de 
informatieveiligheid hebben we ook op onze 
social media-kanalen aandacht besteed aan 
informatieveiligheid. Dit onderwerp zal 
steeds meer aandacht krijgen om zo ook 
onze inwoners te helpen bij het vergoten 
van hun weerbaarheid. 
 
Voor iedereen geldt, privé en zakelijk: Blijf 
alert! En wil je jezelf testen op hoe bekwaam 
jij bent als het gaat om informatieveiligheid? 

Doe de test

Informatieveiligheid – intern én 
extern een belangrijk onderwerp  
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https://www.vrgz.nl/voor-partners/beleidsdocumenten-vrgz/
https://www.certifiedsecure.com/certification/view/39


De GHOR als netwerker 
en verbinder
Het aantal coronabesmettingen neemt snel toe en we zitten midden in een nieuwe 
coronagolf. Als GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) zijn we 
daarom weer volop bezig in onze rol als netwerker en verbinder binnen de 
geneeskundige keten. Daarnaast zorgen we voor de link met het openbaar bestuur en 
het veiligheidsdomein. Merel Ruiter, adviseur GHOR vertelt over de uitdagingen in deze 
nieuwe coronapiek.

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’
De GHOR voert overleg met diverse spelers in 
het zorgdomein om knelpunten binnen de zorg 
op te kunnen lossen. Merel: ‘We zitten aan tafel 
met vertegenwoordigers van ziekenhuizen, 
huisartsen, verpleeg- en verzorgingshuizen, 
thuiszorg en ambulancezorg. Ook schuiven we 
aan bij overleg van de grote 
gehandicaptenzorginstellingen in Oost-
Nederland. We denken mee op landelijk niveau 
over beddencapaciteit in verpleegcohorten en 
uitstroom vanuit ziekenhuizen. En we stemmen 
af met onze buurregio’s, bijvoorbeeld om 
zorginstellingen met elkaar in verbinding te 
brengen om zo samen het beddentekort én 
vooral ook personeelstekort een beetje te 
kunnen verhelpen. De GHOR kan als 
netwerkpartner natuurlijk geen wonderen 
verrichten, maar in deze crisis wordt ‘alleen ga je 
sneller, samen kom je verder’, steeds weer 
bewezen.’

Nieuwe uitdagingen ondanks eerdere 
ervaringen
Merel vervolgt: ‘Samen staan we weer voor veel 
uitdagingen. Oude plannen van de eerdere 
coronagolven worden weer uit de kast gehaald 
en afgestoft, maar een simpele ‘copy-paste’ is 
niet mogelijk. Er is nog meer personeelstekort 
en er wordt geprobeerd om naast covid-zorg zo 
veel mogelijk de reguliere zorg door te laten 
gaan. Om ervoor te zorgen dat de instroom, 
doorstroom en uitstroom in de ziekenhuizen 
niet vastloopt, is de afstemming tussen 
huisartsen, thuiszorg, ziekenhuizen en 
verpleeghuizen van groot belang. We hebben 
allemaal een klein stukje van de corona-puzzel 
in handen. Aan ons als GHOR de schone taak om 
die puzzel samen te leggen, (zorg-) partners op 
elkaar te laten aansluiten en de corona-puzzel 
compleet te maken.’
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Veel aandacht voor de Brandpreventieweken!
Verschillende burgemeesters bezochten het ‘Huis van de familie Van der Werf’

Tijdens de Brandpreventieweken in oktober heeft het team Brandveilig leven meerdere acties op 
touw gezet om onze inwoners te informeren over het thema: ‘Rookmelders redden levens!’ 
Rookmelders zijn namelijk vanaf 1 juli 2022 verplicht in ieder huis en van levensbelang. 

De belevingscontainer het ‘Huis van de familie Van der Werf’ is ingezet in alle 14 gemeentes 
binnen onze regio. Bezoekers konden hier ervaren welke impact een woningbrand heeft, maar 
vooral wat men kan doen om brand te voorkomen en hoe levensreddend rookmelders zijn. 

Naast veel bezoekers, kwam ook een aantal burgemeesters een bezoekje brengen aan de 
belevingscontainer. Zo schreef Tielse burgemeester Hans beenakkers op Twitter: ‘Dit biedt voor 
iedere bezoeker een unieke ervaring om te zien hoe belangrijk in huis de rookmelders en 
vluchtroutes zijn.’

Wat cijfers op een rijtje:

 14 gemeenten bezocht met het ‘Huis van de familie Van der Werff’
 Bord met levensgrote brandweervlogger Richard in 16 bouwmarkten
 11 gemeente hebben gecommuniceerd over de     
 Brandpreventieweken op eigen social media
 67.694 mensen bereikt met onze online campagne
 Ruim 600 mensen keken naar de webinar op YouTube 
 Landelijke aandacht aan dit onderwerp op RTL Nieuws

Webinar gemist? 
Hier vind je alle informatie over rookmelders: Webinar 
‘Rookmelders redden levens’ - Brandweer Gelderland-Zuid
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https://www.youtube.com/watch?v=G61P8sWa6bo
https://www.youtube.com/watch?v=G61P8sWa6bo


Vacatures

Kom werken bij 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid!
De VRGZ draagt bij aan een veilige regio. Hier worden rampen en crises zo 
goed mogelijk voorkomen en bestreden. In onze regio kunnen de inwoners 
rekenen op snelle en goede hulpverlening en brandweerzorg. Dit doet de 
VRGZ samen met de 14 gemeenten, de politie en andere lokale, regionale 
en landelijke partijen. En jij kunt daar ook je bijdrage aan leveren!

Op dit moment staan de volgende 
vacatures open:

Secretaresse 
bekijk vacature

Verpleegkundig centralist 
(doorlopende vacature) 
bekijk vacature

Aanmelden als parttime 
brandweerprofessional?

Post Maasbommel 
zoekt 3 nieuwe manschappen (m/v)
bekijk vacature

Post Brakel 
zoekt 3 nieuwe manschappen (m/v)
bekijk vacature

Post Malden 
zoekt 6 nieuwe manschappen (m/v)
bekijk vacature

Post Beek-Ubbergen 
zoekt nieuwe manschappen (m/v)
bekijk vacature

Post Lienden
zoekt nieuwe manschappen (m/v)
bekijk vacature
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https://www.vrgz.nl/media/3242/vr-61-21-secretaresse.pdf
https://www.vrgz.nl/media/3168/vr-10-21-adviseur-informatiebeveiliging.pdf
https://www.vrgz.nl/media/3203/vr-99-21-verpleegkundig-centralist-okt.pdf
https://www.brandweer.nl/vacature/maasbommelzoektmanschappen/
https://www.brandweer.nl/vacature/brakelzoektmanschappen/
https://www.brandweer.nl/vacature/maldenzoektmanschappen/
https://www.brandweer.nl/beekubbergenzoektmanschappen
https://www.brandweer.nl/vacature/lienden-zoekt-manschappen-m-v/


Vlogger Govert Sweep maakt 
Youtube-serie over de 
(Nijmeegse) brandweer
In september liep vlogger Govert Sweep een aantal dagen mee met de 
beroepsbrandweer van Nijmegen. Van zijn belevenissen maakte hij een vijfdelige 
serie waarvan de eerste aflevering op 20 november online ging

Bekijk de serie hier!

Ambulancezorg

BRANDWEER

Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid

Colofon

Redactie: Annemarie Koop, Jet Vroege en 
Britt de Leeuw
Fotografie: VRGZ tenzij anders vermeld 
Vormgeving: Dutchgraph®, 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 aan via het aanmeldformulier op de website 

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.
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https://www.youtube.com/watch?v=1b_8D-wMgKY
https://www.dutchgraph.com
https://veiligheidsregio-gelderland-zuid.email-provider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=nntqwltwiq&l=pb9jrwxedn
https://twitter.com/CrisisGLZ
https://www.facebook.com/CrisisGLZ/
https://www.linkedin.com/company/18138080
http://www.instagram.com/VeiligheidsregioGZ
https://www.youtube.com/watch?v=1b_8D-wMgKY
https://www.youtube.com/watch?v=1b_8D-wMgKY

