
   

Protocollen 2011 Meldkamer   pagina 3/9 

 
 

 
 

Protocollen / procedures / afspraken  

Onderwerp: Incidenten stranden / duingebied Noord-Holland Noord 

 
SAMENWERKING REDDINGSBRIGADE / AMBULANCEDIENST 
 
� Alle ambulanceaanvragen welke bij de CPA binnenkomen en welke betrekking hebben op het strand/kustgebied 

worden opgevolgd door een alarmering van de alarmontvangers via het alarmeringssysteem P2000 vanuit de 

meldkamer veiligheidsregio NHN. Dit gebeurt door middel van een tekstbericht. 

 

� De ERB rukt met minimaal 2 ERB leden uit. De weg naar het incident leidt (bijna) altijd over het strand. 

 

� Indien mogelijk blijft 1 ERB-er achter op de centraalpost ten behoeve van communicatie via het brigadekanaal. 

 

� Communicatie met de meldkamer veiligheidsregio NHN vindt plaats via de C2000-mobilofoon in het 

terreinvoertuig via de gespreksgroep SNH-RMG-05. Bij multidisciplinaire incidenten zal de eenheid direct 

worden doorverwezen naar een lagere  RMG groep, of een andere samenwerkingsgroep, eventueel middels 

een C2000-koppeling. 

  

� Rendez-vouspunten ambulance/ ERB-terreinvoertuig: 

Egmond :  hoofdstrandafgang ("de werf") Westeinde Egmond aan Zee. 

Bergen : van Wijckplein (zeeaquarium) Bergen aan Zee. 

 

� De ambulancebemanning zal vanaf het rendez-vouspunt naar het slachtoffer gebracht worden, om ter 

plaatse het slachtoffer eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer zal met het brigadevoertuig naar de ambulan-

Samence worden vervoerd. 

 

� Indien op weg naar het rendez-vouspunt het ongeval gepasseerd moet worden, is het raadzaam een ERB-er 

met portofoon bij het ongeval achter te laten voor eventuele eerste hulp. Het terreinvoertuig kan vervolgens 

doorrijden om de ambulancebemanning op te halen. 

 

� De ambulancebemanning neemt enkele koffers en apparatuur mee in het terreinvoertuig. Het is raadzaam om 

bij het rendez-vouspunt de ERB brancard + trolley uit het voertuig te nemen en de ambulancebrancard in het 

terreinvoertuig te schuiven. Dit voorkomt ook het onnodig overtillen van het slachtoffer. 

 

� Indien de traumahelikopter door de meldkamer veiligheidsregio NHN wordt ingezet, moet ook deze bemanning 

naar het ongeval worden vervoerd (als de heli niet in de buurt kan landen). Welke ploeg het eerste vervoerd 

wordt, gebeurt in overleg met de meldkamer Veiligheidsregio NHN.  

Let op: landingsplaats traumahelikopter niet met afzetlint of touw markeren! Dit kan in de rotorbladen 

terechtkomen. Houdt toeschouwers met gebaren en uitleg op afstand (eventueel in samenwerking met de 

Politie). 

 

� Leidinggevende ERB ter plaatse incident is te herkennen aan een groen/geel hesje met de tekst “OVD 

Reddingsbrigade”. 

 

 

 


