
Brandweer
Voor alarmering van de brandweer valt de meldkamer gedurende de werkzaamheden terug op 
het back-upsysteem Pancras. Pancras kan alleen per gemeente of kazerne alarmeren, niet per 
brand  weervoertuig. Dat betekent dat in sommige gevallen niet te vermijden is dat grotere 
groepen brandweer mensen (vrijwilligers) worden gealarmeerd. Ook is de informatie op de pager 
beperkt. Meer informatie kan alleen uitgewisseld worden met spraakcontact, via C2000. 
Statuswijzigingen kunnen alleen mondeling worden doorgegeven. 

Ambulance 
Alarmering van de ambulance-eenheden geschiedt gedurende de werkzaamheden hoofd zakelijk 
via C2000, niet via de pagers. Het is dus nog belangrijker dan normaal dat de porto altijd open-
staat! Verpleegkundigen zullen de patiëntgegevens met de hand moeten noteren, de informatie 
komt niet binnen via de MDT. Ook ambulance-eenheden kunnen een status wijziging alleen 
mondeling doorgeven. 

Politie
De front-office van BPZ krijgt de benodigde informatie vanuit GMS later dan gewend en 
gewenst. De zichtbaarheid van de hulpdienstvoertuigen in GIS op basis van GPS-positie werkt 
die nacht ook niet. Voor de noodhulpauto’s van de politie hebben de werkzaam heden minder 
gevolgen. 

Andere pagerteksten 
De werkzaamheden duren naar verwachting van 23.00 tot 3.00 uur. Ze zijn noodzakelijk 
om over te schakelen op een nieuw, landelijk systeem van meldingsclassificaties. Door overal 
hetzelfde systeem te hanteren, kunnen meldkamers elkaar makkelijker overnemen, in geval 
van stroomuitval op de meldkamer zelf bijvoorbeeld. Als gevolg van het nieuwe systeem zien 
pagerteksten er straks structureel iets anders uit. De wijzigingen zijn op detail. Kijk voor meer 
informatie op het extranet van de veiligheidsregio en zoek op ‘landelijke meldingsclassificaties’ 
of ‘LMC’. 

In de nacht van 11 op 12 juni
Werkzaamheden meldkamer

Operationele diensten, opgelet: 
in de nacht van maandag 11 op 
dinsdag 12 juni vinden er 
werkzaamheden plaats aan 
het systeem van de meld kamer 
Noord-Holland Noord. Net als 
tijdens de werkzaam heden in 
januari is het gevolg dat 
alarmering via pagers beperkt 
functioneert en incident infor-
matie niet vanaf de meld kamer 
kan worden ‘ingeschoten’ in 
MDT’s. C2000 werkt wel 
normaal. 


