
Wijziging in samenwerking
versie 002

Reddingsbrigades in Meldkamer Noord-Holland



Wat gaat er gebeuren?

•De Meldkamers van Noord-Holland Noord, Kennemerland
en Zaanstreek - Waterland zijn samengevoegd tot:

Meldkamer Noord-Holland
gevestigd in Haarlem

- 23x Reddingsbrigade
- 17x KNRM

•Drie (3) grote wijzigingen in samenwerking met Meldkamer Noord-Holland



Wijziging 1

•Procedure in-/uitmelden strandploeg 
◦ Enkel via statuswijziging C2000-apparaat in het voertuig

- Let op: dus niet meer via spraakcontact

◦ Bij aanvang status ‘5’ 
◦ Bij einde status ‘3’

Gebruik C2000-statuskaart in EGM110 → achter zonnekleppen !!!



Wijziging 2

•Procedure na alarmering
◦ Eerst schakelen naar juiste gespreksgroep → staat in alarmeringstekst
◦ Statussen vanuit voertuig→ let op: dus niet vanaf de strandpost

- 1 (onderweg), 2 (ter plaatse), 3 (strandploeg buiten dienst), 4 (beschikbaar) en 5 (strandploeg in dienst)
- 7 (aanvraag spraak) en 9 (urgente spraak)

◦ Uitvragen nadere info:
- Locatie, melding en prioriteit
- Gealarmeerde eenheden en verzoek patch met ambulance(s)

◦ Wanneer een ambulance gepatched is, is deze rechtstreeks op te roepen
- Doorgeven situatie, afstemming EHBO / handelen, rendez-vous en dergelijke

Gebruik C2000-statuskaart in EGM110



Wijziging 3

•Wijziging telefoonnummers
◦ Verzoek Ambulance (spoed) 088  061  39  62
◦ Contact meldkamer Ambulance 088  061  39  76
◦ Contact meldkamer Brandweer / Nautisch 088  061  39  48
◦ Contact meldkamer Politie 088  061  38  17
◦ Contact Calamiteitencoördinator (multi) 088  061  39  99

Gebruik C2000-statuskaart in EGM110 → achter zonnekleppen !!!



Samenvatting / hulpmiddel

•C2000-statuskaart



Belangrijk om te weten

•Alarmering altijd onder ‘prio 1’
• Eenheden in alarmeringstekst als voorbeeld:

◦ Alarmploeg = RBXXX en strandploeg = RBXXX110 / 120

•Opschaling bij (vermoeden) drenkeling → doorgeven ‘Persoon te water’
• Specifieke verzoeken bij opschaling:

◦ Verzoek ‘Reddingsbrigade’ of ‘extra Reddingsbrigade of ‘alarmploeg Reddingsbrigade’
◦ Verzoek ‘KHV’ of ‘KNRM’

•Alarmploeg ook niet beschikbaar?
◦ Mobilofoon strandpost status ‘3’ of telefonisch



Gaat alles goed? Ja, maar…

•Mogelijk andere verwachtingen

•Begrip voor gewijzigde situatie
◦ Mogelijk andere ‘cultuur’ bij spraakcontact
◦ Neem initiatief en wees duidelijk bij grote(re) incidenten
◦ Geef concrete wensen door bij eventuele opschaling (wat of wie heb je nodig)

• Flexibel omgaan met ‘onvoorziene situaties’
◦ Direct reageren / opschalen bij onjuiste alarmering



Op naar een veilige zomer !!!


