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Inleiding 
 

 
Op zaterdag 13 november is door staf calamiteiten een grootschalige oefening 
gepland in het kader van het Calamiteitenplan UMC St Radboud. Het accent van deze 
oefening ligt op het toetsen van het deelplan Familieopvang en het deelplan van de 
beveiliging. Met het uitvoeren van deze grootschalige oefening neemt het UMC St 
Radboud haar verantwoordelijkheid voor het oefenen van het Ziekenhuis Rampen 
Opvangplan (ZiROP). 
 
Korte typering van de oefening 
Conform het OTO jaarplan calamiteitenmanagement(KWINT #030893) valt deze 
oefening onder fase 5: real-life oefening 
 
Doelgroep en betrokkenen 

• Voorzitters Familieopvang 
• Coördinatoren Familieopvang 
• Administratieve medewerkers Familieopvang 
• Begeleiders Dienst geestelijke Verzorging 
• Begeleiders Medische Psychologie 
• Medewerkers restauratieve dienst 
• Triangel Crisis Team voorzitter  
• OTAZ SEH 
• Secretariële ondersteuning voor Triangel Crisis Team 
• Beveiliging/SIP/Technische Hulpploeg (THP) en Assistentie Ploeg (AP) 
• Interne Calamiteiten Coördinator (ICC-er)  
• SEH (secretariaat) en STIP verpleegkundige 
• orthopeed 
• medewerkers T3 poli 
• Communicatiemedewerkers 
• Vrijwilligers als familieleden en slachtoffers 
• GHOR Gelderland Zuid: responscel 
• Veiligheidsbureau Gelderland Zuid  
• Responscel voor Triangel Crisis Team 

 
De opdrachtgever van de oefening 
Opdrachtgever is Staf Calamiteiten en Acute Zorgregio Oost, de ZiROP-OTO 
coördinatoren dragen zorg voor de voorbereiding, begeleiding en evaluatie. 
 
 
Gebruik van evaluatieresultaten 
Evaluatie-uitkomsten van deze oefening zullen input vormen voor eventuele 
aanpassingen in de desbetreffende deelplannen zodat de leerervaringen niet verloren 
gaan.  
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 1 Oefendoelen en oefenfuncties  
 

1.1 Algemene oefendoelen 

• Toetsen van het deelplan Familie Opvang plan. De belangrijkste uitdaging bij 
deze calamiteit is de matching van slachtoffers met familieleden/naasten en 
de communicatie met de gemeente en GHOR.  

• Toetsen deelplan Beveiliging, inzetten van BHV, SIP en THP. 
• Opvang (geen behandeling), registratie en routing T3 slachtoffers. 
• Communicatie 

 
 

1.2 Concrete oefendoelen 
 

Familieopvang (FO): 
 

Voorzitter FO: 
• Opschaling 
• Werkt de liaisonfunctie; op en neer pendelen tussen crisisruimte en prekliniek 
• Doorsturen van gegevens, ophalen van identificatie formulieren van SO’s op 

de SEH 
• Aansturen samen met de coördinator 

 
Coördinator FO: 

• Opschaling en hesjes 
• Gereed maken van de ruimtes 
• Afstemming met voorzitter FO 
• Aansturen van medewerkers catering 
• Aansturen van administratieve krachten 
• Aansturen van medewerkers DGVP en Med psychologie. 
• Proces Familie registratie 

 
Medewerkers Restauratieve dienst FO: 
• Opschaling 
• Klaar maken van ruimtes 
• Catering (voorraad) 
•  
Administratieve medewerkers FO 
• Opschaling 
• Inloggen pc 
• Voldoet account 
• Gegevens matchen Rocs/EPD/database 
• Mailen met gemeente/GHOR 
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T1-T4 coördinator FO 
• Aansturing begeleiders 
• Communicatie met coördinator FO 
• Voldoen de ruimtes 

 
Call centre medewerker FO 

• hoe verloopt telefoonverkeer met gemeente (CRIB) 
 
Begeleiders T1 en T2, T3,T4 en overleden slachtoffers 

• Hoe verloopt terugkoppeling naar de familieleden 
• Hoe verloopt hereniging 

 
Beveiliging 

• Hoeveelheid beveiligers voldoende? 
• Op welke wijze worden de taken verdeeld, helder?  

o Welke locaties worden bemand/ afgeschermd? 
o Worden de middelen verdeeld tussen binnen en buitendienst/ hoe 

werkt dit? 
• Zijn de hesjes (uit de dichte aanhanger) aanwezig en uitgedeeld? 
• Hoe verloopt overleg ICC? 
• Communicatiemiddelen, plattegronden, sleutels uitgedeeld/ voldoende?  

o Portofoons 1 per twee. 
• Registratie van taken en aanwezigen beveiligers? 

o Telefoonnummers (externe) beveiligers bekend? 
• Hoe verloopt samenwerking bij verdeling van taken tussen de teamleiders? 
• Wat is de taakverdeling? 
• Is het duidelijk wat er van de beveiligers verwacht wordt? 
• Krijgen de verschillende werkzaamheden de juiste prioriteit? 
• Hoe verloopt de start van de werkzaamheden? 

o Zijn er voldoende trekkende voertuigen? 
o Hoe lang duurt het om de aanhangers achter de auto’s te plaatsen? 
o Staan de borden in een goede volgorde? 
o Hoe verloopt de onderlinge samenwerking tussen de chauffeur en de 

bijrijder (wie doet wat, hoeveel beveiligers gaan mee en welke wagen 
gaat voorop)? 

o Wordt er een logische route gereden? 
o Zijn de beveiligers voldoende herkenbaar? 
o Hoe gaan de beveiligers om met hun eigen veiligheid? 

• Worden lichtbakens gebruikt op onoverzichtelijke punten?  
• Wordt de juiste tekst geplaatst volgens de plattegrond?  
• Wordt de wegbewijzeringplattegrond gehanteerd? 
• Worden de aangewezen plaatsen bemand?  
• Laat de beveiliging de juiste mensen wel en niet door en verwijzen ze de 

verschillende doelgroepen naar de juiste locatie?  
• Worden gevaarlijke verkeerssituaties voorkomen? 
• Wordt de PIS site afgezet? 
• Zijn er voldoende borden om de afzetting uit te voeren?  
• Hoe worden problemen m.b.t. het afzetten en bewaken opgelost?  

o Terugkoppeling naar teamleiding? 
• Hoe gaat de beveiliging om met de media? 
• Zijn de deuren vergrendeld en geopend die vergrendeld of geopend dienen te 

worden? 
• Staan deuren open die open moeten staan? 

• Wordt er volgens de juiste volgorde afgeschaald? 
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T3 slachtoffers  
Ontvangst van T3 slachtoffers 

1. Het omzetten van de entiti is geen probleem. 
2. Het administratief aanmelden gaat zonder fouten 
3. De slachtoffers weten waar ze zich moeten melden 
4. Identificatie van de slachtoffers is geen probleem 
5. De wachtkamer kan het aantal slachtoffers aan. 

 
Logistiek  

1. De doorstroom van de slachtoffers verloopt goed, m.a.w. de tijd tussen 
aanmelden en afmelden is beperkt. 

2. Er zijn voldoende hulpmiddelen aanwezig 
• Rolstoelen 
• Brancards 
• Inrichting van spreek/onderzoekkamers 
• Andere………… 

3. De stroom van slachtoffers van en naar andere afdelingen gaat soepel 
• Röntgen 
• Gipskamer 

4. Er is voldoende materiaal (aanwezig) 
 

 
 
Afmelden van T3 slachtoffers. 

1. Afmelden gaat zonder problemen. 
2. De slachtoffers worden verder begeleid door …… naar de familieopvang 

 
 
Medewerkers. 

1. Er zijn voldoende medewerkers aanwezig: 
• Artsen 
• Verpleegkundigen 
• Administratief medewerkers 

2. De rolverdeling tussen de diverse disciplines is duidelijk 
 

 
Triangel Crisis Team (TCT): 
2 vergaderingen 10.00 en 11.00 

• Inventariseren van Feiten, Knelpunten en Acties in 15 minuten 
• BOB (Beeldvorming,Oordelen, Besluitvorming) 

Resultaat: SITRAP met Feiten, knelpunten en Acties 
 

1.3 Oefenfuncties 

Testen  
 

• deelplan familieopvang, voldoet het deelplan.  
• Procedure infrastructuur bij rampen t.b.v de beveiliging in werking.  

 
Het in de oefening uittesten van de vooraf bepaalde werkwijze en procedure 
om, op basis daarvan, te kunnen beoordelen welke onderdelen voldoende zijn 
geoefend en welke nog niet. Het uitproberen van nieuwe werkwijzen en 
procedures om zonodig tot een verfijning te komen. 
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1.4 Doelgroep en beginsituatie 
Opvang van “familieleden” in de prekliniek door begeleiders Dienst geestelijke 
Verzorging, medewerkers medische psychologie en de medewerkers catering. 
 
 

 

 

1.5 Voorbereiding op de oefening: 
Beveiliging: 3 scholingsdagen nl; 14 september,7 oktober en 2 november. 
Uitleg ZiROP en familieopvang middels een diapresentatie: 

• 25 mei dienst geestelijke verzorging en pastoraat 
• 29 juni en 8 juli T3 poli medewerkers 
• 21 oktober oefenen registratie SEH/poli hartcentrum 

 
 
 



2.Uitgangsituatie 
 

2.1 Aard en omvang van de oefening 

Op zaterdag 13 november zal een grote groep vrijwilligers, een groep interne 
hulpverleners en externe ketenpartners aan de oefening deelnemen. De oefening 
speelt zich af rond de hoofdingang en is daarmee zeer zichtbaar. 
Totaal zo’n 200 personen.  

2.2 Oefenvorm 

De beveiligingsmedewerkers en de medewerkers van het deelplan familieopvang 
hebben tot nu toe slechts de theoretische plannen door genomen en summier kennis 
gemaakt met de middelen die gebruikt worden na het in werking treden van het 
slachtoffer opvangplan. Daarom is gekozen voor een praktijkoefening met 
vrijwilligers.  

2.3 Oefenlocatie 

Radboud terrein: hoofdzakelijk prekliniek, SEH, polikliniek hartcentrum. 

2.4 Niveau van opschaling 

 
Opschaling medewerkers familieopvang, secretariële medewerkers SEH en poli 
hartcentrum. OTVPL en beveiliging. 

2.5 Veiligheidsparagraaf 
Verzekering 
 
De oefening is door het ziekenhuis gemeld bij hun verzekeraar Akkermans van Elten 
Via Mw Karen de Wolf (juriste UMCN) is vernomen, dat een dergelijke oefening 
gezien wordt als een reguliere ziekenhuisactiviteit en mits we geen gekke dingen 
doen (ofwel anders dan anders), dit gewoon onder de aansprakelijkheid verzekering 
valt. Mocht er gedurende de oefening schade ontstaan, dient deze te worden gemeld 
bij  
 

2.6 Herkenbaarheid 

 
Functie  Uitvoering  Kleur  Tekst of opschrift   
Calamiteitenmanagement  Hesje + button  groen hesje; 

button in diverse 
kleuren  

Hesje: 
Calamiteitenmanagement  
Button: BT; COT; OT-AZ; 
OT-SB; OT-VPL  

 

Interne 
Calamiteitencoördinator  

Hesje of jas  groen  Calamiteiten coördinator   

Eerstverantwoordelijken 
op afdelingsniveau  

Hesje  geel  Arts; Verpleegkundige; 
Registratie  

 

BHV bevelvoerder  Hesje  rood  Bevelvoerder THP;  
Bevelvoerder EP;  
Bevelvoerder ontruiming  

 

Leden Technische 
Hulpploeg  

Bluskleding  zwart met gele 
reflectiestroken  

Naam ploeglid  

Leden Evacuatieploeg  Hesje + 
mouwband  

oranje  Hesje: BHV UMC;  
Mouwband: Evacuatieploeg  

 

BHV lokaal niveau & 
ontruimassistenten  

Hesje  oranje  BHV UMC   
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Beveiliging en Meldkamer  Uniform  blauw   

Storingsdienst 
Servicebedrijf  

Dienstkleding + 
hesje  

groen + oranje  Hesje: BHV UMC   

Waarnemer bij oefeningen  Hesje  blauw  Hesje: Waarnemer UMC St 
Radboud;  

 

Familieopvang  Hesje  paars  Hesje: Familieopvang UMC 
St Radboud  

 

    
 

• Alle “T3 slachtoffers” zijn herkenbaar aan een GEEL polsbandje met    
opschrift:SLACHTOFFER OEFENING. 

• Alle “familieleden” zijn herkenbaar aan een BLAUW polsbandje met 
opschrift: FAMILIELID OEFENING. 

• Alle deelnemers van de oefening zijn herkenbaar aan een ROOD 
polsbandje met opschrift: DEELNEMER OEFENING 

 

2.7 NO-PLAY procedure 

Wanneer zich voor of tijdens de oefening een daadwerkelijk ongeval voordoet dan 
wel wanneer de bedrijfsvoering van het ziekenhuis in gevaar komt dan heeft dit 
incident altijd voorrang. In de oefening treedt dan de NO-PLAY procedure in werking. 
Dit houdt in dat bij een daadwerkelijk ongeval – door de betrokkenen of omgeving –
‘NO-PLAY-NO-PLAY’ wordt gezegd/geroepen. Als er zich een NOPLAY situatie 
voordoet, zal de oefenleiding reageren, de leiding nemen en verdere acties 
coördineren. De oefenleiding bepaalt vervolgens hoe de oefening vervolgd kan 
worden. De oefenleiding beslist welk deel van de oefening stil komt te liggen en hoe 
lang dat gaat duren voordat de situatie weer veilig is. 
 

2.8 TIME-OUT procedure 

 
Wanneer er tijdens de oefening iets procesmatig misgaat wat de oefening belemmert 
dan gaat de de TIME-OUT procedure in werking. Dit houdt in dat– door de 
betrokkenen of omgeving –‘ TIME-OUT TIME-OUT” wordt gezegd/geroepen. Als er 
zich een TIME-OUT situatie voordoet, zal de oefenleiding reageren, de leiding nemen 
en verdere acties coördineren. De oefenleiding bepaalt vervolgens hoe de oefening 
vervolgd kan worden. De oefenleiding beslist welk deel van de oefening stil komt te 
liggen en hoe lang dat gaat of dat de oefening stop wordt gezet. 
 

2.9 Randvoorwaarden 
De Raad van Bestuur en de directie van het Servicebedrijf zijn volledig op de hoogte 
van de inhoud en impact van de oefening. De bedrijfsvoering van het UMC St 
Radboud komt nooit in gevaar, het afblazen van de oefening is te allen tijde mogelijk 
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3 Inhoud van de oefening 
 

3.1 Ontwerp van de oefening  

 
Om de oefendoelen te kunnen behalen worden op diverse locaties verschillende 
soorten tegenspel geboden: 
Responscel met vertegenwoordigers van gemeente en GHOR 
Vrijwilligers die (T3) slachtoffers spelen en vrijwilligers die Familielid spelen 

3.2 Oefenplot 
Het is zaterdagmorgen 13 november. Om 09.30 uur rijdt ter hoogte van Nijmegen 
een touringcar met daarin harmonie Triangel. Zij zijn op weg naar Berlijn voor een 
het geven van een concert. De chauffeur is in slaap gevallen en tegen de vangrail 
gebotst met 120 km per uur. De slachtoffers worden naar diverse ziekenhuizen in de 
regio Nijmegen gebracht. Familieleden hebben het bericht op het nieuws gehoord en 
komen naar het UMS St Radboud omdat zij denken dat hun zoon / dochter / vader / 
moeder / opa / oma alhier is opgenomen.  

 
Het ZiROP is om 09.55 door de traumatoloog in overleg met voorzitter Centraal 
Operationeel Team (COT) opgestart om de slachtoffers op te kunnen vangen. 

 
De bus met daarin Harmonie Triangel is afkomstig uit Amsterdam.  

 
Om 10.10 uur melden de eerste familieleden zich bij de ingang van het UMC St 
Radboud.  

 

3.3 Scenario, berichten en opdrachten voor deelnemers 

 
Start en globaal verloop van de oefening 
9.00: Deelnemers: op oefenlocatie( SEH,T3 poli en familieopvang) alles 

gereed zetten ( pc’s aan etc), materialen klaarzetten, koffie in 
restaurant Studiecentrum. 

 Vrijwilligers: ontvangst en koffie in foyer onderwijsgebouw. 
Deelnemers en vrijwilligers dienen presentielijst te tekenen. 
Uitreiken van polsbandje en badge met daarop vermeld de functie.  
9.30 Briefing op diverse locaties 
 
Fase 1 10.00 uur: opstarten 
Beveiliging gaat terrein afzetten 
Medewerkers medische Psychologie en Dienst Geestelijke Verzorging en 
Pastoraat starten in de prekliniek met het klaar maken van de ruimtes. 
Op de SEH en de T3 poli wordt alles in orde gemaakt voor de opvang van 
slachtoffers. 

o Hesjes 
o Weten waar alle spullen liggen 

Fase 2: 10.10 Slachtoffers en familieleden melden zich op diverse locaties. 
o Iedere 5 minuten komt er een of meerdere slachtoffer(s) binnen 
o Registreren van slachtoffers (SEH) en familieleden (familieopvang) 
o Routing van slachtoffer van triagehal naar T3 poli naar 

rontgen/gipskamer 
Fase 3. 10.45 Matching van slachtoffers en familieleden. 

o T3 SO moet terrein oversteken (met BHver) 
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o Familielid en slachtoffer worden herenigd 
o Start vergadering OTVPL in crisisruimte ( einde 11.00) Resultaat hiervan 

dient te zijn Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming (BOB) 
 

Fase 4: Om 11.30 zal einde oefening worden gegeven en is iedereen 
uitgenodigd voor een plenaire afsluiting met een lunch. 
Fase 5: 12.15 Evaluatie (en opruimen) 
 

3.4 Rollen en informatie tegenspel: 
Slachtoffers vrijwilliger: 
Hebben geen specifieke rol en dienen zich te gedragen als licht gewonde 
slachtoffers zonder bijzondere psychische problemen. De vrijwilligers dienen als 
tegenspel voor het proces Registratie en Opvang van T3 slachtoffers en om de 
omvang van de oefening meer body te geven. 
De T3-vrijwilligers worden om 09.00 uur verwacht in de foyer van het 
onderwijscentrum M260 (verzamelplek) en ontvangen daar de briefing. De T3 
vrijwilligers gebruiken hun eigen persoonsgegevens in het kader van de 
registratie. 
 
Familielid vrijwilliger: 
Hebben geen specifieke rol en dienen zich te gedragen als familielid van een 
licht gewond slachtoffer zonder bijzondere psychische problemen. De 
vrijwilligers dienen als tegenspel voor het deelplan familieopvang en om de 
omvang van de oefening meer body te geven. 
De familieleden vrijwilligers worden om 09.30 uur verwacht in de foyer en 
ontvangen daar de briefing. De familielid vrijwilligers gebruiken hun eigen 
persoonsgegevens in het kader van de registratie. 
 
Er zijn een aantal specifieke rollen: 

Huisarts Man of vrouw met dokterstas of koffertje.  
Een persoon meld zich bij de beveiliging, hij biedt 
spontaan zijn diensten aan omdat hij gehoord heeft dat 
er veel slachtoffers zijn. 

Hoe reageert de beveiliging, 
komt deze persoon het 
Radboud binnen? 
 

Dominee Een persoon meldt zich bij de beveiliging als dominee 
van de nabij gelegen kerk. Hij wil graag familieleden 
bemoedigen. 

Hoe reageert de beveiliging, 
komt deze persoon het 
Radboud binnen? 

Pers Man en vrouw 
Nodig: camera en microfoon. 
Een camaraman en geluidstechnicus zijn 
van RTV Gelderland (echt of door lotus) en komen een 
reportage maken voor 
uitzending van 1300 uur. Ze willen met de getroffenen 
binnen spreken en 
filmopnamen maken. Ze dringen erg aan. 
Als de deelnemers aan de oefening correct acteren dan 
worden beide acteurs niet binnengelaten. In eerste 
instantie 
voorzichtig en onopgemerkt naar binnen 
sluipen. Vervolgens binnen zichtbaar met 
slachtoffers gaan praten/interviewen. 

Kom hij/zij binnen? 
Naar wie worden ze 
doorverwezen 
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3.5 Responscel 

De responscel is alleen telefonisch bereikbaar en geven gevraagd antwoord of 
ongevraagd feedback aan betrokken deelnemers. De responscel bestaat uit 2 
personen die rollen vertolken als zijnde  

1. HS-GHOR/het Actiecentrum GHOR,  
2. Iemand die kennis heeft van het ziekenhuis en het ZiROP. 
 
Tevens beantwoording van alle vragen die worden gesteld door de deelnemers. 
 
Ruimte webredactie 1.02  
 
1.GHOR medewerker: telefoon 17604 
2. persoon 2: telefoon 17261, 
 
Telefoonnummers waar zij op in bellen: 
  

Triangel 
Crisis 
Team 

M303.01 1.06 / 
114 

529 65029 StafCalCOT@umcn.nl 

plotkamer M303.01 1.04 / 
112 

529 65027 

 

3.6 Begeleiding tijdens de oefening 

 
Er zullen geen interventies plaats vinden tijdens de oefening omdat er handelingen 
plaats vinden die min of meer vast staan. 
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4 Praktische organisatie 
4.1 Hulpmiddelen en materialen 

12 Portofoons 
Hesjes 
schrijfborden 

4.2 Infrastructuur en logistiek 
Afzetten van het terrein van het UMCN is een leerdoel van de beveiliging. 

4.3 LOCATIES die operationeel gebruikt worden: 
 
Activiteit Ruimte Faciliteiten nodig 
koffie en ontvangst 
deelnemers 
 

Restaurant 
Studiecentrum 

Microfoon, beamer, scherm 

Koffie en ontvangst 
vrijwilligers 
 
 

Foyer 
onderwijscentrum 
M260 

Microfoon,beamer,scherm 

Opvang slachtoffers SEH en poli 
Hartcentrum 

 

Registratie  SEH/studiecentrum  
Briefing vrijwilligers Restaurant Foyer 

Onderwijsgebouw 
 

Briefing Beveiliging Centrale Post  
Triangel crisisteam 
Plotkamer 

1.06 / 114 
1.04 / 112 

Telefoons,laptop, flapover. 

Briefing THP/AP Studiecentrum  
Familieopvang 
 

Studiecentrum 
 1 e etage 

Benodigdheden zoals in deelplan 
beschreven 

Responscel 1.02  
Looproute 528 

telefoons 

 

4.4 Omgaan met media 

Taken productgroep communicatie ter voorbereiding op de oefening: 
‐ De medewerkers van het UMC St Radboud informeren over het hoe en 

waarom van de oefening en zo mogelijk een positieve houding te genereren 
ten opzichte van calamiteitenplannen in het algemeen en deze oefening in het 
bijzonder. 

‐ De opgenomen patienten en hun bezoekers informeren over de aard van de 
calamiteit. (zijn er gevolgen voor bezoek dat ’s ochtends komt, patienten die 
ontslagen worden e.d.). 

‐ Buurtbewoners informeren over de aard van de calamiteit (worden er wegen 
afgesloten, parkeren in de wijk e.d.). 

‐ Relevante media informeren over de aard van de calamiteit en zo mogelijk 
een rol geven bij de oefening. 

4.5 Catering 
De catering wordt gedaan door het UMC St Radboud zelf, zie kostenoverzicht.  
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5 Realisatie 
 

5.1 Voorbereiding van de oefening 

 

5.1.1 Taken bij de voorbereiding van de oefening 

 Werving van vrijwilligers 
 
Wat zoeken we: 
100 vrijwilligers; 50 slachtoffers en 50 familieleden 
(Buitenlandse) Gezinnen met kinderen tussen de 11-14 jaar oud van medewerkers 
 
Wat verwachten we van de vrijwilligers: 
Een minimale aanmelding van 2 personen per gezin.   

1 persoon speelt “slachtoffer” ( er worden geen verwondingen aangebracht!)  
1 persoon speelt “familielid”.   

Het “familielid” is op zoek naar een vermiste dierbare.  
Het “familielid( leden)”  moeten kunnen vermiste persoon kunnen beschrijven: 
Geslacht, haarkleur,haartype (lang, kort, krullend haar), lengte, huidskleur, postuur 
( mager, slank, normaal, gezet dik), kleur ogen, welke taal spreekt het gezocht e 
familielid.  
 
Werving via: Radbode, intranet, contactpersonen van andere ziekenhuizen, koren. 
 

5.1.2 Tijdpad bij de voorbereiding van de oefening 

Activiteit Wie 
verantwoordelijk 

Resultaat 
activiteit 

Klaar voor 

Opdrachtformulering 
Met oefenstaf 

Oefenleider Opstellen van 
draaiboek 

Conceptdraaiboek 
15 augustus 2010 

Opstellen 
oefendoelen 

oefenstaf  augustus 

Voorbereiding van 
de oefening 
 
 

oefenstaf Conceptversie 
draaiboek 

15 augustus 

Uitnodigingen 
versturen naar 
deelnemers 
 
 
 

oefenleider Opgesteld door 
productgroep 
communicatie 

Week 31 
6 augustus 

 
Werven van 
vrijwilligers 
 
 

Productgroep 
communicatie 

Advertentie 
Radbode en 
intranet 

Begin september 
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Voorbereidings 
groep 

oefenstaf Eindversie 
concept 
draaiboek 

16 september 

Schrijven van 
briefing 

  Begin november 

 
Vaststellen 
draaiboek 
 

oefenstaf Definitief 
draaiboek 

Week 44( 2 weken 
voor oefendatum) 

Voorbereiden op 
oefening 

oefenstaf Aanvullingen op 
draaiboek 

9 november 

Voorbereidende  
gesprekken 
 
 
 
 

oefenleider  hospitality officer 
inzet van 
vrijwilligers 

31-08-2010 10.30 

OTO coördinatoren operationeel 
manager 
restaurants 
Inzet van 
catering 
personeel, 
kosten catering, 
observator 

23-08-2010 13.30 

   

5.1.3 Uitvoering van de oefening 

5.1.4 Taken bij de uitvoering van de oefening 

 
Plaats hier uw organigram 
 
Functies tijdens de 
oefening 

Wie Taken en bevoegdheden 

Oefenleider  Coördinatie van de oefening 
Stil leggen van de oefening 
 

Oefenleider  Feedback geven 
Stil leggen van de oefening 

Waarnemers  Waarnemen en observeren van de 
oefening 
Evaluatie 

Instroom coördinatoren   Het laten instromen van 
slachtoffers en familieleden 

Responscel 
 
 
 

 Tegenspel vanuit de GHOR 
Tegenspel vanuit de gemeente 
Tegenspel vanuit het UMC St 
Radboud 

Gastvrouw en gastheer  Opening en afsluiting 
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5.1.5 Totaal betrokken bij de oefening 
Familieopvang medewerkers pastoraal, admin, psychologie ,catering 18 
FO coördinator  1 
Beveiliging 14 
THP/BHV 30 
Vrijwilligers ( 45 slachtoffers en 45 familieleden) 90 
Communicatie:  3 
Triangel Crisis Team 13 
SEH medewerkers 6 
T 3 poli medewerkers  9 
Medisch fotograven  3 
admin FO 4 
Evaluatoren 8 
Oefenstaf 3 
Gastvrouw/heer  2 
responscel 2 
totaal  206 

 

5.1.6 Tijdpad bij de uitvoering van de oefening 
 
Tijdlijn oefening 
08.00 uur  Briefing meldkamer (WG) 
08:00 uur Oefenstaf en waarnemers aanwezig restaurant prekliniek, uileg 

portofoons. Briefing waarnemers. 
9.00 uur Deelnemers: op oefenlocatie( SEH,T3 poli en familieopvang) alles 

gereed zetten ( pc’s aan etc), materialen klaarzetten, daarna koffie in 
restaurant studiecentrum.  
Vrijwilligers: ontvangst en koffie in Auditorium van het 
onderwijsgebouw. Deelnemers en vrijwilligers dienen presentielijst te 
tekenen. 
Uitreiken van polsbandje. Welkomswoord 

09.30 uur 1. Briefing THP/AP locatie vergaderzaal A gebouw:  
2. Briefing vrijwilligers en familieopvang:  

09.45 uur Naar start locatie lopen 
10.00 uur Start oefening  
11.30  Einde oefening en lunch Plenair 
12:15 uur Evaluatie en opruimen beveiliging Locatie: Centrale Post  

Evaluatie en opruimen THP locatie:Centrale Post 
  Evaluatie Familieopvang 
13.00 uur Afsluiting en schoonmaak 
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Reële tijd Scenariotijd gebeurtenis 
09.00 koffie en briefing 09.15 Ongeval op A73 
10.00 start oefening 09.55 (fase 1) 

 
10.00 
 

ZiROP opgestart door 
traumatoloog 
Start vergadering TCT 

10.10 10.10 (fase 2) Eerste slachtoffers en 
familieleden melden zich 

10.45 10.45 
 
11.00  

Matching van slachtoffers 
en familieleden 
2e vergadering TCT 

11.30 11.30 Einde oefening 
 
 

5.2 Nabespreking/vervolg van de oefening 

 

5.2.1 Taken bij de nabespreking/vervolg van de oefening 

Evaluatieformulieren invoeren in bestand 
Evaluatie gesprekken plannen. 
Aanpassen planvorming 
 

5.2.2 Tijdpad voor het vervolg van de oefening 
 
 
Evaluatieformulieren invoeren in bestand 
Evaluatie gesprekken plannen: Beveiliging  
     Familieopvang 
     SEH en T3 poli 
     Communicatie  
     Triangelcrisis Team 
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6 Begroting 
Eind 2008 is door het Ministerie van VWS in het kader van het convenant ter 
verbetering van de voorbereiding van de zorgsector op hulpverlening tijdens 
rampen en crises jaarlijks een totaalbedrag van €10 miljoen landelijk gereserveerd. 
Dit bedrag is verdeeld over de ziekenhuizen met een erkenning als traumacentrum, 
met de opdracht de voorbereiding op rampen en crises als regionaal thema te 
bespreken in het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg). Het UMC St Radboud valt 
onder het ROAZ van de Acute Zorgregio Oost en wordt hierin vertegenwoordigd 
door een lid van de RvB. 
 
Toekenning OTO stimuleringsgelden UMC St Radboud 2008/2009. 
Het UMC St Radboud heeft als instelling voor uitvoerende Oefenactiviteiten in het 
oefenplan ziekenhuizen €11.252,50 toegekend gekregen.  
 
In het Convenant is opgenomen dat de toegekende OTO-
stimuleringsmiddelen aangewend kunnen worden voor de volgende 
activiteiten: 
1) Voorbereiden, faciliteren en organiseren van activiteiten omtrent opleiden, 
trainen en oefenen van de zorgsector; 
2) Activiteiten gericht op voorbereiding op alle soorten rampentyperingen conform 
de Leidraad Maatramp; 
3) Voor zorgprocessen te weten geneeskundige hulp somatisch, preventieve 
openbare gezondheidszorg en psychosociale hulpverlening bij ongevallen en 
rampen in het kader van het faciliteren, opzetten, organiseren van opleidingen, 
trainingen en oefeningen; 
4) Voor financiering landelijke ondersteuningsstructuur; 
 
Partijen zullen de OTO-stimuleringsmiddelen niet aanwenden voor: 
1. De financiering van de instellingen voor reguliere zorg 
2. Compensatie van productieverlies van individuele beroepbeoefenaars en 
zorginstellingen tijdens een opleiding training of oefening 
3. Opleidingen en trainingen die voor het verlenen van reguliere zorg vereist zijn. 
4. Financiering van reguliere taken in niet opgeschaalde situatie van medewerkers 
van zorginstellingen en GHOR-bureaus. 
5. Vacatiegelden voor deelname aan overleggen. 

 
 

kosten 
Maak hier een tabel met kosten die u denkt te maken  

 
 
 

 



Oefendraaiboek oefening Triangel 13 november 2010 

UMC ST RADBOUD DEFINITIEF  20 

7  Waarneming, observatie en evaluatie 
 

7.1 Waarneming en evaluatie 
De oefening wordt geëvalueerd op basis van waarnemingen naar aanleiding van de 
gestelde oefendoelen en de betreffende regionale procesplannen. De evaluatie is 
verder onderverdeeld en omvat waarnemingen, conclusies en aanbevelingen op: 
– Individueel niveau; 
– Procesniveau en 
– Organisatorisch niveau 
 
Op individueel niveau wordt waargenomen de: 
– Voorzitter TCT 
– Voorzitter familie opvang 
– Leidinggevende Beveiliging 
 
Op procesniveau wordt waargenomen het 
– Proces beveiliging 
– Proces T3 
– Proces familie opvang 
– De samenwerking onderling 
 
Een gestandaardiseerd vragenformulier die iedere betrokkene ontvangt zal 
voedingsbodem zijn om de organisatie van de oefening te evalueren. 
 
Procedure en tijdsplanning 
De waarnemers ontvangen voor de oefening: 
– Het (de) betrokken procesplan(nen); 
– Het draaiboek oefening en 
– De specifieke checklist voor de waarneming 
Iedere waarnemer zal zijn/haar bevindingen binnen vijf werkdagen na de oefening 
per mail verzenden naar OTO.ziekenhuizen@azo.umcn.nl t.a.v. oefenstaf oefening 
Triangel. 
 

7.2 Observatie 
Dit observatieformulier is een hulpmiddel voor u als waarnemer, om te kunnen 
beoordelen of de deelnemers aan de oefening in staat zijn de aan de oefening 
gekoppelde doelstellingen te realiseren. 
 
Het formulier bestaat uit een aantal blokken. In de eerste kolom staan een aantal 
oefen activiteiten / doelen waar u als waarnemer aandacht aan kan schenken, in de 
tweede kolom de mogelijkheid om per onderdeel een score toe te kennen en 
tenslotte biedt de derde kolom ruimte voor aantekeningen. Het blok eindigt met een 
totaaloordeel over alle onderdelen van het blok. 
 
Hoe dient de score ingevuld te worden? Voor elk onderdeel kan men scoren: 

V = voldoende / aanwezig 
O = onvoldoende / twijfelachtig / ontwikkelpunt 
N = niet gedaan / niet aanwezig / niet vast te stellen 

Tot slot geeft u per onderdeel uw eindoordeel. 
Wanneer een O of een N wordt gescoord, dient u hierover aantekeningen te maken 
in de derde kolom. Hier kunt u ook effecten van gedrag beschrijven. Na afloop van 
de oefening  levert dit na de oefening in bij de functionaris die is belast met het 
opstellen van het evaluatieverslag. In dit geval de oefenleider. 

mailto:OTO.ziekenhuizen@azo.umcn.nl�
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7.3 Evaluatie  

De evaluatie van de verschillende oefeningen vindt plaats direct na het beindigen van 
de oefening. Na een eerste debriefing worden de deelnemers, zowel de medewerkers 
als de vrijwilligers, gevraagd een evaluatie formulier in te vullen. (Voor een 
voorbeeld zie bijlage 5) 
 

7.4 Oplevering evaluatieverslag 
Binnen 4 weken na de oefening wordt er door de oefenleiding een verslag gemaakt 
van de oefening waarin o.a gebruik wordt gemaakt van de gegevens die uit de 
oefeningen voortvloeien. Evaluatie onderwerpen zijn: 

– Kwaliteit medewerkers 
– Voorzieningen 
– Werkprocessen 
– Didactiek en organisatie  
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8  Bijlagen 
 

Bijlage 1: Oefenberichten 
Oefening Triangel Crisis Team (TCT)  
 
Programma: 
09.30 uur Naar start locatie lopen 
09.45 uur - NIEUW: alle telefoons en portofoons inleveren bij de plotter, zij zal 

alle inkomende gesprekken aannemen, noteren. 
- doos uit kast pakken met opschrift COT 
- Uitleg vergaderstructuur 
- hesjes 
- responscel belt knelpunten in. 

10.00 uur Start oefening vergadering 1 start 10.10 tot 10.30  
      Vergadering 2 start 11.00-11.20 
11.20   Stoom afblazen en opruimen 
11.30  Einde oefening en lunch Plenair restaurant Studiecentrum 
12:15 uur Evaluatie in restaurant studiecentrum 
13.00 uur Afsluiting 
 
Responscel: 
De responscel is alleen telefonisch bereikbaar en geven gevraagd antwoord of 
ongevraagd feedback aan betrokken deelnemers. 

 
Alle telefoontje die gepleegd dienen te worden gaan via de responscel, zij zullen dan 
de telefoon aannemen met: dit is de responscel, wie wilt u spreken? 
 
1.GHOR medewerker: telefoon 17604 
2. persoon 2: telefoon 17261 
 
Oefenplot 
Het is zaterdagmorgen 13 november om 09.30 uur rijdt ter hoogte van Nijmegen een 
touringcar met daarin harmonie Triangel. Zij zijn op weg naar Berlijn voor een het 
geven van een concert. De chauffeur is in slaap gevallen en tegen de vangrail 
gebotst met 120 km per uur. De slachtoffers worden naar diverse ziekenhuizen in de 
regio Nijmegen gebracht. Familieleden hebben het bericht op het nieuws gehoord en 
komen naar het UMS St Radboud omdat zij denken dat hun zoon / dochter / vader / 
moeder / opa / oma alhier is opgenomen.  
 
Het ZiROP is om 09.55 door de traumatoloog in overleg met voorzitter Centraal 
Operationeel Team (COT) opgestart om de slachtoffers op te kunnen vangen. 
De bus met daarin Harmonie Triangel is afkomstig uit Amsterdam.  
OM 10.0 uur komen de eerste slachtoffers aan op de SEH en poli Hartcentrum. 
Om 10.10 uur melden de eerste familieleden zich bij de ingang van het UMC St 
Radboud.  
 
 
Wat zijn huidige 
Feiten: 
Knelpunten: 
Acties: 
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Vergadering 2 start 11.00-11.20 
 

Checklist Secretarieel ondersteuner  
 
Eerst-aanwezige secretariële ondersteuning (  coördinator)  
 
☺ Haal bij de receptie sleutelbos 189 óf 190. Deze sleutelbossen mogen echter 

alleen op vertoon van een sleutelpas worden gegeven, je personeelsbadge 
vervangt deze; zij nemen deze echter wel als borg in. Verwijs eventueel naar de 
calldesk voor de verificatie van je naam en je rol. Bij nachtelijke opschaling 
(vanaf 23.00 uur) kan de sleutel bij de Meldkamer opgevraagd worden.  

☺ Vraag bij de Meldkamer het logbestand uit de calldesk op.  
☺ Vraag de Meldkamer de schuifdeuren bij poli MKA-chirurgie(ruimte M333.01.117) 

naar de zuidcorridor (no. 104 Kaakchirurgie) voor gedurende de calamiteit open 
te stellen. Alleen van toepassing buiten kantooruren.  

☺ Open de deuren van alle crisisruimtes m.b.v. NEMEF-sleutel (herkenbaar aan 
wiebervorm). Op de ruimtebordjes staat weergegeven welke ruimtes de 
crisisruimtes zijn.  

☺ Open de calamiteitenkast m.b.v. de ABUS-sleutel (herkenbaar aan vierkante 
vorm).  

☺ Pak de doos met COT, het handboek COT en de laptop uit de kast.  
☺ Ga op het logbestand na welke teams opgeroepen zijn; haal deze dozen uit de 

kast.  
☺ Deel de aanwezige ondersteuners over de opgeroepen teams in op grond van de 

voorkeursindeling (zie oproeplijst).  
☺ Geef de aanwezige ondersteuners een doos en een aantal hesjes mee.  
☺ Registreer de namen van de aanwezige ondersteuners; geef dit door aan 

Helpdesk Staf Calamiteiten (i.v.m. de te verkrijgen vergoeding).  

 
Voorbereiding  
 
☺ Ga naar de betreffende teamruimte (zie instructiekaart).  
☺ Haal het materiaal uit de dozen en leg het klaar (incl. vergaderinstructie en 

handboek betreffende team).  
☺ Zet functiebordjes klaar (zet voorzitter en secretarieel ondersteuner naast 

elkaar).  
☺ Leg stiften en schrijfmiddelen op tafel.  
☺ Zet de PC /laptop aan en log in (voor inloggegevens: zie handleiding).  
☺ Haal van Outlook de afwezigheidassistent eraf.  
☺ Bereid de flapover/whiteboard voor volgens de indeling FEITEN-KNELPUNTEN-

ACTIES (noteer dit bovenaan de vellen/kolommen).  
☺ Deel de hesjes en buttons uit aan de aanwezige teamleden.  
☺ Neem de vergaderinstructie door met de voorzitter.  
 
Tijdens de vergadering  
 
☺ Zorg dat niemand de vergadering kan storen (telefoons van de haak, mobiele 

telefoons uit, deur dicht, eventueel raam open)  
☺ Ieder neemt plaats bij eigen functiebordje  
☺ Controleer of alle gewenste functies aanwezig zijn  
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☺ Gebruik flap-over (indien er maar een secretarieel ondersteuner is dit process 

door een ander aanwezige laten doen)  
☺ Gebruik het verslagsjabloon of notuleer op je eigen manier. Zorg er altijd voor 

dat de volgende items beschreven zijn:  
• Aanwezigen (incl. rol en bereikbaarheid)  
• Tijdstip van vergadering  
• Tijdstip (en datum) van volgende vergadering  
• Versienummer van verslag  
• Indeling volgens FEITEN-KNELPUNTEN-ACTIES  

☺ Assisteer de voorzitter in de bewaking van het vergaderproces (& tijd!)  
☺ Zorg dat het verslag, direct na de bijeenkomst, bij de deelnemers en de 

secretarieel ondersteuners van de andere teams komt (bij voorkeur per mail; bij 
uitval netwerk prints laten brengen)  

 
 
Oefenscenario SEH en poli hartcentrum 
 
Triagehal: Hier komen de slachtoffers binnen. Het slachtoffer heeft op een kaartje 
bij zich welke categorie slachtoffer hij/zij is. Het Triage team ( 
stipverpleegkundige/secretaresse en med fotograaf) zal het slachtoffer inschrijven, 
de medisch fotograag maakt een digitale foto en zorgt dat deze digitaal beschikbaar 
is. 
De nationale gewondenkaart dient ingenomen en in het dossier van de SEH gedaan 
te worden. 
T3 patiënten worden middels een groene lijn (of matrix bord) op de vloer naar poli 
hartcentrum verwezen. 
 
Poli hartcentrum: 
Bij de balie van het hartcentrum worden de T3 slachtoffers ingeschreven door de poli 
secretaresses. Toos Hermans ( of diens vervanger)  moet zorgen voor de juiste TNT 
van de pc’s. 
De d.d. orthopeed verricht een tweede triage ( wel/geen ronten, wel/geen gips). 
Vervolgens gaan er slachtoffers richting de rontgen en naar de gipskamer. 
Slachtoffers dienen uitgeschreven te worden bij de balie van de anaesthesiologie, 
deze balie wordt bezet door polisecretaresses. 
Vervolgens gaan de slachtoffers onder begeleiding oversteken naar de prekliniek. 
Hoofdverpleegkundige geeft opdracht om de calamiteiten-wondverbandkar (MEDIREVA 

KAMER poli Heelkunde) naar poli Hartcentrum te brengen. 
 
SEH registratie Zuid corridor 
Eind registratie van de SEH. Hier worden de T1 en T2 slachtoffers geregistreerd. 
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Bijlage 2:  Uitnodiging deelnemers, inclusief 
programma 
 
Uitnodiging deelname calamiteitenoefening     
Oefening Triangel, zaterdag 13 november van 9.00 tot 13.00 uur 
U als medewerker heeft een belangrijke rol in het Ziekenhuis Rampen Opvang Plan 
(ZIROP) van het UMC St Radboud. Om deze rol goed te kunnen uitoefenen is 
getraindheid noodzakelijk.  
Staf Calamiteiten organiseert daarom op zaterdag 13 november een grootschalige 
rampenoefening. Het accent van de calamiteitenoefening ligt op de deelplannen 
Familieopvang en Beveiliging.  
 
Voor welke medewerkers is deze oefening? 

• Voorzitters Familie Opvang 
• Coördinatoren Familie Opvang 
• Administratieve medewerkers Familie Opvang 
• Begeleiders geestelijke verzorging 
• Begeleiders medische psychologie 
• Medewerkers restauratieve dienst 
• Voorzitter Operationeel Team Verpleegafdelingen (OTVPL)  
• Medewerkers Beveiliging/Snelle Interventie Ploeg 
• Coördinator Interne Calamiteiten (ICC) 
• Medewerkers secretariaat Spoed Eisende Hulp (SEH)  
• Medewerkers T3-poli. Deze poli vangt lichtgewonde slachtoffers op. 
• Communicatiemedewerkers  

 

Wat oefenen we? 
• Deelplan Familie Opvang  

De belangrijkste uitdaging bij deze calamiteit is snel en efficiënt familie en 
naasten van slachtoffers te vinden.  

• Deelplan Beveiliging  
Inzet van de Bedrijfshulpverlening (BHV), de Snelle Interventie Ploeg (SIP) en 
de Technische Hulp Ploeg (THP).  

• Opvang (geen behandeling), registratie en routing van licht gewonde (T3) 
slachtoffers. 

• Communicatie 
informeren bezoekers van polikliniek, efficiënte communicatie met de 
gemeente en de GHOR staat centraal.   

 
Programma van de oefendag 
Onderaan deze tekst vindt u het volledige programma van de calamiteitenoefening. 
 
Hoe meldt u zich aan? 
U kunt zich inschrijven via de website van Acute Zorgregio Oost: 
http://azo-inschrijvingen.nl/index.php/oto-activiteiten.html 
 
Vrijwilligers 
De rollen van slachtoffers, familieleden en naasten worden ingenomen door 
vrijwilligers. Deze werven we via Radbode en intranet, want alleen 
Radboudmedewerkers en hun gezinnen komen hiervoor in aanmerking. Wilt u uw 
gezin aanmelden als vrijwilliger? Dat kan op het moment dat de oproep verschijnt in 
beide media. 
 
Organisatie 
De oefenstaf zorgt dat de organisatie van het hele gebeuren efficiënt verloopt. 

http://azo-inschrijvingen.nl/index.php/oto-activiteiten.html�
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Meer weten? 
Voor vragen over de calamiteitenoefening en over uw deelname kunt u terecht bij 
Jolanda Brauer, e-mail OTO.ziekenhuizen@umcn.nl. 

Oefenprogramma zaterdag 13 november 

09:00 uur Plenair Koffie en Ontvangst deelnemers restaurant prekliniek 
09.30 uur Briefing  
09.45 uur Naar start locatie lopen 
10.00 uur Start oefening  
11.30 uur Einde oefening en opruimen 
11.30 uur lunch Plenair 
12:30 uur Evaluatie  
13.00 uur Afsluiting 
 
Werving van vrijwilligers via Intranet: 

 

 

mailto:OTO.ziekenhuizen@umcn.nl�
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Bijlage 3: Infobrief vrijwilligers 
 
Beste vrijwilligers 
 
U heeft zich opgegeven als vrijwilliger voor de rampenoefening van Staf Calamiteiten en Acute 
Zorgregio Oost op zaterdag 13 november. Graag informeren wij u over wat u op deze dag 
kunt verwachten èn wat wij van u verwachten.  
 
Rampenoefening  
Tijdens de rampenoefening vangen we slachtoffers en familieleden van een fictief busongeluk 
op in het UMC St Radboud. We willen vooral oefenen met het identificeren van de slachtoffers 
en de hereniging met hun familieleden. Ook vinden we het belangrijk om de slachtoffers naar 
de juiste plek in het ziekenhuis over te brengen.  
 
Programma 
9.00 uur Ontvangst, registratie en koffie in het Auditorium van het onderwijsgebouw 

(M260).  
Uitreiken van polsbandje. Welkomstwoord door Marlies van de Ing. 

09.30 uur Uitleg aan vrijwilligers: Marlies van de Ing 
10.00 uur Start oefening  
11.30 uur Einde oefening en lunch Plenair 
12:15 uur Korte evaluatie 
 
Tijdens de calamiteitenoefening zijn u en uw gezinsleden/collega/vriend(in) óf slachtoffer óf 
familielid. Per tweetal één slachtoffer. Als slachtoffer hoeft u niet te spelen dat u gewond bent, 
want we oefenen geen medische handelingen. Slachtoffers en familieleden werken mee aan 
het achterhalen van identiteit en aan transport binnen het ziekenhuis. Kinderen blijven de hele 
oefening lang onder toezicht.  
 
Slachtoffer vrijwilliger: 
Hebben geen specifieke rol en dienen zich te gedragen als licht gewonde slachtoffers zonder 
bijzondere psychische problemen. De vrijwilligers dienen als tegenspel voor het proces 
Registratie en Opvang van slachtoffers en om de omvang van de oefening meer body te 
geven. 
Vrijwilligers gebruiken hun eigen persoonsgegevens in het kader van de registratie. 
Ter ondersteuning van de identificatie van de slachtoffers worden tijdens de oefening foto’s 
gemaakt. Indien u dit niet wenst kunt u dit op 13 november bij uw registratie kenbaar maken. 
De foto’s zullen na afloop (ook digitaal) vernietigd worden.  

 
Familielid vrijwilliger: 
Hebben geen specifieke rol en dienen zich te gedragen als familielid van een licht gewond 
slachtoffer zonder bijzondere psychische problemen. De vrijwilligers dienen als tegenspel voor 
het deelplan familieopvang en om de omvang van de oefening meer body te geven. 
De familielid vrijwilligers gebruiken hun eigen persoonsgegevens in het kader van de 
registratie. 

 
• Alle “slachtoffers” zijn herkenbaar aan een GEEL polsbandje met    

opschrift:SLACHTOFFER OEFENING. 
• Alle “familieleden” zijn herkenbaar aan een BLAUW polsbandje met opschrift: 

FAMILIELID OEFENING. 
 
 
Verder hoeft u alleen enthousiasme mee te brengen. Samen, maken we er een geslaagde dag 
van! Mocht u nog vragen hebben dan horen wij het graag. 
 
Met vriendelijke groeten en tot de 13e, 
 
Jolanda Brauer en Cees Bakker 
OTO coördinatoren  
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Bijlage 4: Infobrief deelnemers 
Beste deelnemer 
 
U heeft zich opgegeven als deelnemer voor de rampenoefening van Staf Calamiteiten 
en Acute Zorgregio Oost op zaterdag 13 november. Graag informeren wij u over wat 
u op deze dag kunt verwachten èn wat wij van u verwachten.   
 
Rampenoefening  
Tijdens de rampenoefening vangen we slachtoffers en familieleden van een fictief 
busongeluk op in het UMC St Radboud. We willen vooral oefenen met het 
identificeren van de slachtoffers en de hereniging met hun familieleden. Ook vinden 
we het belangrijk om de slachtoffers naar de juiste plek in het ziekenhuis over te 
brengen. 
 
Triangel 
De rampenoefening heet Triangel. We kozen deze naam om twee redenen: 

‐ We gaan drie deelprocessen oefenen, namelijk: 
- deelplan van de beveiliging;  
- deelplan familieopvang;  
- deelplan registratie en routing van licht gewonde slachtoffers op de 
Spoedeisende Hulp (SEH) en poli hartcentrum. 

‐ Tijdens de oefening spelen we het scenario van een busongeval met daarin 
Harmonie de Triangel.  

 
Planning  
8.00 uur Oefenstaf en waarnemers aanwezig restaurant prekliniek 
9.00 uur Deelnemers:  

- Materialen klaarzetten op eigen oefenlocatie (SEH,T3-poli en 
familie-opvang)  

-Ontvangst met koffie 
-Tekenen van presentielijst: Restaurant Studiecentrum) 
- Uitreiken polsbandjes (Restaurant Studiecentrum) 
- Opening door Marco Schuringa (Restaurant Studiecentrum) 

9.30 uur Uitleg op diverse locaties 
9.45 uur Naar startlocatie lopen 
10.00 uur Start oefening 
11.30 uur Einde oefening en lunch  
12.15 uur Evaluatie en opruimen beveiliging Locatie: Centrale Post  

Evaluatie en opruimen THP locatie:Centrale Post 
Evaluatie Familieopvang 
 

 
Bereid u goed voor! 
Lees ter voorbereiding de instructiekaart nog een keer goed door. Verder hoeft u 
alleen enthousiasme mee te brengen. Samen, maken we er een geslaagde dag van!  
Met vriendelijke groeten en tot de 13e, 
 
Jolanda Brauer en Cees Bakker 
OTO coördinatoren  
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Bijlage 5: Instroomlijst Slachtoffers 

Instroom lijst Slachtoffer 
nr tijdstip letsel Triage T opmerking routing via

1 10:00 onder arm # T3
2 10:00 kneuzing been T3 rolstoel
3 10:00 snijwond hand T3
4 10:00 kneuzing borstwand T3
5 10:05 oogletsel, penetrerend T2 via SEH
6 10:05 snijwond gelaat T3
7 10:05 geschrokken T3
8 10:10 pijn in de buik T3 brancard
9 10:10 pijn linker thorax T3
10 10:15 grote bult op het hoofd T3 dalende EMV over naar SEH
11 10:15 snijwond gelaat T3
12 10:20 pols # T3
13 10:20 sleutelbeen  # T3
14 10:20 dikke enkel T3 rolstoel
15 10:25 benauwd na trauma T1 via SEH
16 10:25 snijwond gelaat , arm T3
17 10:25 onderkaak letsel T3
18 10:30 bloed ophoesten T3
19 10:30 schaafwonden op heup T3 rolstoel
20 10:30 hoofdwond, misselijk T3
21 10:35 stomp buik letsel T3 toenemende pijn flank over naar SEH
22 10:35 schaaf wonden gelaat T3
23 10:35 schouder letsel T3
24 10:40 ernstige laceratie armen T3
25 10:40 stil, bleek, buikpijn T1 via SEH
26 10:40 pols # T3
27 10:40 onderbeen letsel T3 rolstoel
28 10:45 brandwond hand T3
29 10:45 ingeademde rook, hoesten T3
30 10:45 forse lapwond gelaat T2 via SEH
31 10:45 extreem pijnlijk bovenbeen T3 femur #, rolstoel over naar SEH
32 10:50 schouder letsel T3
33 10:50 onderarms # T3
34 10:50 snijwond gelaat en arm T3
35 10:55 helemaal van slag T3
36 10:55 loszittende boventanden T3
37 10:55 snijwonden armen T3
38 11:00 rib #, benauwd T2 brancard
39 11:00 Thoraxletsel  T3 wordt benauwd over naar SEH
40 11:00 forse lapwond gelaat T3
41 11:00 snijwonden armen en gelaat T3
42 11:05 bulten op hoofd, pijn T3
43 11:05 schouder letsel T3
44 11:05 pols # T3
45 11:10 onderbeen # T3 rolstoel
46 11:10 dikke enkel T3
47 11:10 snijwonden gelaat en armen T3
48 11:15 contusio hoofd/nek T3
49 11:15 pijn li thorax en buik T2 via SEH
50 11:15 bloedneus T3
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Bijlage 4. Observatieformulieren 
 
  Triage SEH     

 

       
  V = voldoende / aanwezig     
  O = onvoldoende / twijfelachtig     
  N = niet gedaan / niet aanwezig / niet vast te stellen     
       
   observatiecriterium naar aanleiding beschreven 

oefendoelen 
V/O/N  aantekeningen / opmerkingen 

   Ontvangst van T3 slachtoffers       
   Het administratief aanmelden gaat zonder fouten       
   De slachtoffers weten waar ze zich moeten melden       
   Identificatie van de slachtoffers is geen probleem       
   De ontvangst locatie kan het aantal slachtoffers aan.       
   Er zijn voldoende medewerkers aanwezig:       
   Correcte inschrijving met calamiteitennummers       
   Correct koppelen nummers gewondenkaart en 

calamiteitennummers door secretaresse ondersteuning 

     

           
   registratie       
   T3       
   T2       
   T1       
    Correcte registratie bij vertrek patiënten (ook T1)       
           
   coordinatie       
   stip verpleegkundige coordineert       
   stip verpleegkundige stuurt aan       
          
   medisch fotograaf       
   gelegenheid tot maken foto's       
   gemaakte foto kan patiënt "volgen"       
   techniek ondersteunend aan proces       
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  T3 routing     
 

       
  V = voldoende / aanwezig     
  O = onvoldoende / twijfelachtig     
  N = niet gedaan / niet aanwezig / niet vast te stellen     
       
   observatiecriterium naar aanleiding beschreven 

oefendoelen 
V/O/N aantekeningen / 

opmerkingen 
           
   Ontvangst van T3 slachtoffers       
   Het omzetten van de entiti is geen probleem.       
   Het administratief aanmelden gaat zonder fouten       
   De slachtoffers weten waar ze zich moeten melden       
   Identificatie van de slachtoffers is geen probleem       
   De wachtkamer kan het aantal slachtoffers aan.       
           
           
   Logistiek        
   De doorstroom van de slachtoffers verloopt goed, m.a.w. de 

tijd tussen aanmelden en afmelden is beperkt. 
     

   Er zijn voldoende hulpmiddelen aanwezig       
   Rolstoelen       

   Brancards       
   Inrichting van spreek/onderzoekkamers       
   Andere…………       
   De stroom van slachtoffers van en naar andere afdelingen 

gaat soepel 
     

   Rontgen       
   Gipskamer       
   Er is voldoende materiaal (aanwezig)       
           

   Afmelden van T3 slachtoffers.       
   Afmelden gaat zonder problemen.       
   De slachtoffers worden verder begeleid door …… naar de 

familieopvang 
     

           
   Medewerkers.       
   Er zijn voldoende medewerkers aanwezig:       
   Artsen       
   Verpleegkundigen       
   Administratief medewerkers       
   De rolverdeling tussen de diverse disciplines is duidelijk       
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  Triangel Crisis Team    
 

       
  V = voldoende / aanwezig     
  O = onvoldoende / twijfelachtig     
  N = niet gedaan / niet aanwezig / niet vast te stellen     
       
   observatiecriterium naar aanleiding beschreven 

oefendoelen 
V/O/N aantekeningen / 

opmerkingen 
   Voorbereiding       
       a. iedereen kent eigen rol       
       b. iedereen kent elkaars rol       
       c. werkomgeving voorbereid       
       d. situational awareness       
           
   inzet potentieel       
       a. tijdig? (= juiste moment)       
       b. juiste keuze? (en capaciteit)       
       c. juiste plaats?       
       d. geanticipeerd?       
           
   Interne  informatieoverdracht en communicatie       
       a. tijdige berichtgeving aan op.       
           leidinggevende?       
       b. juiste berichtgeving aan op. leidinggevende?       
       c. tijdige berichtgeving aan volgende schakel?       
       d. juiste berichtgeving aan volgende schakel?       
       e. tijdige opdracht aan eigen personeel (= B.I.)       
       f. juiste opdracht aan eigen personeel? (=B.I.)       
       g. controle ontvangst boodschap       
           
   Externe  informatieoverdracht en communicatie       
       a. tijdige berichtgeving aan op.       
           leidinggevende?       
       b. juiste berichtgeving aan op. leidinggevende?       
       c. tijdige berichtgeving aan volgende schakel?       
       d. juiste berichtgeving aan volgende schakel?       
       e. tijdige opdracht aan eigen personeel (= B.I.)       
       f. juiste opdracht aan eigen personeel? (=B.I.)       
       g. controle ontvangst boodschap       
           
   probleemanalyse  BOB       
       a. probleemherkenning       
       b. verzamelt de benodigde informatie over       
           probleem       
       c. onderscheidt feiten en veronderstellingen       
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       d. legt verbanden       
       e. benoemt oorzaken en gevolgen       
       f. werkt gestructureerd        
           
   besluitvorming BOB       
       a. op tijd       
       b. team stelt de juiste prioriteiten       
       c. team heeft de cruciale informatie verzameld       
       d. creatief tav ontwikkelen alternatieven       
       d. consequenties van alternatieven afgewogen       
       e. team heeft het besluit helder gecommuniceerd       
       f. team controleert uitvoer besluiten       
           
   samenwerking       
       a. teambelang boven eigen belang       
       b. ieder helpt collega's ondanks eigen drukte       
       c. men staat open voor oplossingen/biedt       
           oplossingen       
       d. men blijft meedenken "in de keten"       
       e. team is slagvaardig, doeltreffend       
           
   leidinggevende       
       a. stelt de juiste prioriteiten       
       b. krijgt het gezamenlijk doel goed voor ogen       
       c. geeft duidelijke instructies       
       d. verdeelt taken       
       e. delegeert       
       f.  controleert       
       g. maakt afspraken en legt ze vast       
       h. heeft de juiste leiderschapsstijl voor de        
           situatie       
       i. motiveert       
           
   voortgangsbewaking       
       a. team houdt checklist bij       
       b. vraagt om terugmeldingen / sitraps        
       c. controleert of afspraken worden nagekomen       
           
   stressbestendigheid       
       a. team blijft effectief handelen       
       b. team blijft prioriteiten goed stellen       
           
   discipline/taakverdeling       
       a. team houdt zich aan de procedures en afspraken       
       b. team koppelt bij twijfel terug op de leidinggevende       
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  Familie opvang     
 

       
  V = voldoende / aanwezig     
  O = onvoldoende / twijfelachtig     
  N = niet gedaan / niet aanwezig / niet vast te stellen     
       
   observatiecriterium naar aanleiding beschreven 

oefendoelen 
V/O/N aantekeningen / 

opmerkingen 
   Voorzitter:       
1  Opschaling       
2  Werkt de liaisonfunctie; op en neer pendelen tussen 

crisisruimte en prekliniek 
     

3  Doorsturen van gegevens, ophalen van identificatie 
formulieren van SO's op de SEH 

     

4  Aansturen samen met de coördinator       
   Coördinator:       
5  opschaling       
6  Gereed maken van de ruimtes       
7  Afstemming met voorzitter FO       
8  Aansturen van medewerkers catering       
9  Aansturen van administratieve krachten       
10  Aansturen van medewerkers DGVP en Med psychologie.       
11  Proces Familie registratie       
   Medewerkers Restauratieve dienst       
12  Opschaling       
13  Klaar maken van ruimtes       
14  Catering (voorraad)       
   Administratieve medewerkers       
15  Opschaling       
16  Inloggen pc       
17  Voldoet account       
18  Gegevens matchen Rocs/EPD/database       
19  Mailen met gemeente/GHOR       
20  T1‐T4 coördinator       
21  Aansturing begeleiders       
22  Communicatie met coördinator FO       
23  Voldoen de ruimtes       
   Call centre medewerker       
24  hoe verloopt telefoonverkeer met gemeente (CRIB)       
25  Begeleiders T1 en T2, T3,T4 en overleden slachtoffers       
26  Hoe verloopt terugkoppeling naar de familieleden       
27  Hoe verloopt hereniging       
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  Beveiliging     
 

       
  V = voldoende / aanwezig     
  O = onvoldoende / twijfelachtig     
  N = niet gedaan / niet aanwezig / niet vast te stellen     
       
   observatiecriterium naar aanleiding beschreven 

oefendoelen 
V/O/N aantekeningen / 

opmerkingen 
1  Hoeveelheid beveiligers voldoende?       
2  Op welke wijze worden de taken verdeeld, helder?        
3  Welke locaties worden bemand/ afgeschermd?       
4  Worden de middelen verdeeld tussen binnen en 

buitendienst/ hoe werkt dit? 
     

5  Zijn de hesjes (uit de dichte aanhanger) aanwezig en 
uitgedeeld? 

     

6  Hoe verloopt overleg ICC?       
7  Communicatiemiddelen, plattegronden, sleutels uitgedeeld/ 

voldoende?  
     

8  Portofoons 1 per twee.       
9  Registratie van taken en aanwezigen beveiligers?       
10  Telefoonnummers (externe) beveiligers bekend?       
11  Hoe verloopt samenwerking bij verdeling van taken tussen de 

teamleiders? 
     

12  Wat is de taakverdeling?       
13  Is het duidelijk wat er van de beveiligers verwacht wordt?       
14  Krijgen de verschillende werkzaamheden de juiste prioriteit?       

15  Hoe verloopt de start van de werkzaamheden?       
16  Zijn er voldoende trekkende voertuigen?       
17  Hoe lang duurt het om de aanhangers achter de auto's te 

plaatsen? 
     

18  Staan de borden in een goede volgorde?       
19  Hoe verloopt de onderlinge samenwerking tussen de 

chauffeur en de bijrijder  
     

20  Wordt er een logische route gereden?       
21  Zijn de beveiligers voldoende herkenbaar?       
22  Hoe gaan de beveiligers om met hun eigen veiligheid?       
23  Worden lichtbakens gebruikt op onoverzichtelijke punten?        
24  Wordt de juiste tekst geplaatst volgens de plattegrond?        
25  Wordt de wegbewijzeringplattegrond gehanteerd?       
26  Worden de aangewezen plaatsen bemand?        
27  Laat de beveiliging de juiste mensen wel en niet door en 

verwijzen ze de verschillende doelgroepen naar de juiste 
locatie?  

     

28  Worden gevaarlijke verkeerssituaties voorkomen?       
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29  Wordt de PIS site afgezet?       
30  Zijn er voldoende borden om de afzetting uit te voeren?        
31  Hoe worden problemen m.b.t. het afzetten en bewaken 

opgelost?  
     

32  Terugkoppeling naar teamleiding?       
33  Hoe gaat de beveiliging om met de media?       
34  Zijn de deuren vergrendeld en geopend die vergrendeld of 

geopend dienen te worden? 
     

35  Staan deuren open die open moeten staan?       
36  Wordt er volgens de juiste volgorde afgeschaald?       
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  THP  BHV     

 

       
  V = voldoende / aanwezig     
  O = onvoldoende / twijfelachtig     
  N = niet gedaan / niet aanwezig / niet vast te stellen     
       
   observatiecriterium naar aanleiding beschreven oefendoelen V/O/N aantekeningen / 

opmerkingen 

1  Vaststellen of er in de deelplannen nog zaken onvoldoende 
geregeld zijn  

     

2  Heeft de ICC voldoende ruimte om volledig overzicht te 
houden over de inzet BHV en Beveiliging én om deel te 
nemen aan het COT overleg 

     

3  Ervaring opdoen met het gebruik van taakkaartjes       
4  Zijn de taken helder geformuleerd op de taakkaartjes       
5  Worden de taken in de juiste volgorde toegedeeld       
6  Heeft de bevelvoeder voldoende overzicht over de ingezette 

manschappen en uitgevoerde taken 

     

7  Is er voldoende informatie gedeeld zodat de plotter zijn taak 
goed kan uitvoeren 

     

8  Is iedereen herkenbaar door het gebruik van de juiste hesjes       

9  Zijn alle posten/locaties bezet       
10  Ervaring opdoen met de inzet en het gebruik van de 

lichtkranten/matrixborden; deze worden naar behoefte 
ingezet 

     

11  Staat de goede tekst op de matrixborden.       
12  Zijn er rolstoelen gehaald en zijn de rolstoelen gestationeerd 

op een plaats waar deze het meest nodig zijn 

     

13  Ervaring opdoen in het gebruik van portofoon       
14          
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Bijlage 5. Evaluatieformulier 
  Medewerker evaluatieformulier oefening Triangel   

 

   
 
  (indien onderdelen niet van toepassing zijn op uw deelname dan kunt u de vraag open laten) 
   
A.  Het reallife praktijk oefenen   Ja   Deels Nee  NVT 
1.  De oefenochtend heeft aan mijn verwachtingen voldaan.             
2.  Praktijk oefenen heeft voor mij een meerwaarde in de reeks van mogelijke 

oefenmethodieken.             
3.  Deze oefening heeft mij meer "beeld" gegeven over de beoefende 

problematiek.              
4.  Deze oefening heeft mij geconfronteerd met de consequenties van mijn 

besluiten.  
           

5.  Tijdens deze oefening  stelde mij in staat in een reële situatie samen te werken 
met collega's van andere afdelingen             

6.  Deze oefening was een goede simulatie van de werkelijke situatie (personeel; 
infrastructuur; omstandigheden) bij een ramp, zoals beoefend. 

           
  Opmerking(en):             

     
       
                
B.  Samenwerking en afstemming  Ja   Deels Nee  NVT 
7.  Binnen mijn afdeling/team was er sprake van een duidelijke taakverdeling 

           
8.  Binnen mijn afdeling/team hebben wij op een gestructureerde manier aan 

onze taken kunnen werken              
9.  Binnen mijn afdeling/team zijn wij er in geslaagd het overzicht te behouden en 

hebben wij voldoende kunnen anticiperen op veranderingen 
           

10.  Het was over het algemeen niet moeilijk om op urgente zaken geconcentreerd 
te blijven             

11.  De afstemming en het maken van afspraken met de andere afdelingen/teams 
en/of organisaties buiten het ziekenhuis verliep op een gestructureerde 
manier.             

12.  Ik heb regelmatig moeten controleren of gemaakte afspraken ook werden 
uitgevoerd             
Opmerkingen:             
     

       
                
C.  Informatievoorziening   Ja   Deels Nee  NVT 
13.  Ik werd steeds goed op de hoogte gehouden van wat mij te wachten stond 
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14  Bij gebrek aan informatie was het over het algemeen niet moeilijk om dit zelf 
boven water te krijgen             

15  De informatie die ik kreeg was over het algemeen juist en betrouwbaar  
           

16  Ik ben er in deze oefening in geslaagd een goed beeld te krijgen van de stand 
van zaken binnen de organisatie.              

17  Ik heb zelf regelmatig initiatieven genomen om andere afdelingen/teams en/of 
externe organisaties van informatie te voorzien 

           
18  De mij beschikbare middelen, apparatuur geven voldoende steun bij het 

registreren en beheren van belangrijke informatie             
Opmerking:             

       
       
                
D.   Communicatie  (hospitaal)   Ja   Deels Nee  NVT 
19  Ons communicatiesysteem (gekozen apparatuur bijv. vaste telefoon/gsm enz.) 

heeft mij in deze oefening niet belemmerd               
20  Idem t.a.v. het alternatieve systeem (bijvoorbeeld portofoons, runners) wat in 

de oefening is gebruikt             
21  Ik was goed geïnformeerd/op de hoogte over de werking van het alternatieve 

systeem             
22  In de communicatie was er sprake van een goede etherdiscipline tussen mij en 

andere afdelingen/teams en/of organisaties (kort en bondig uitdrukken, helder 
in uitleg, duidelijke aanwijzingen, instructies) 

           
23  Ik heb geen belemmeringen ervaren omdat er onnodig gebruik werd gemaakt 

van het communicatiesysteem             
24  Ik ben er in geslaagd het telefoonverkeer in goede banen te leiden 

           
25  De communicatie tussen mij en andere afdelingen/teams en/of organisaties 

heeft niet geleid tot begripsverwarring waardoor er fouten zijn gemaakt en/of 
problemen zijn ontstaan             

Opmerking(en):              
       
       
                
E.  Behandelcapaciteit   Ja   Deels Nee  NVT 
26  De opvangcapaciteit van aantallen T1,T2, en T3 uit het Gewonden 

Spreidingsplan zijn in deze oefening een reëel uitgangspunt geweest t.a.v. de 
beschikbare capaciteit in ons ziekenhuis. 

           
27  Situaties waarbij er tekort aan personeel was deden zich voor             
28  Situaties waarbij er tekort aan behandelruimtes en/of apparatuur was deden 

zich voor             
29  In al deze gevallen heb ik dat zelf kunnen oplossen             
30  Knelpunten hierbij heb ik alleen kunnen oplossen door afstemming en met 

hulp van andere afdelingen/teams en/of organisaties 
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31  Verwijzing van de verschillende slachtoffercategorieën is volgens afspraak 
(ZiROP) verlopen             

32  De inzet van personeel en begeleiding van deze slachtoffers van de ene naar 
de andere afdeling is volgens afspraak verlopen             
Opmerking(en):             

       
       
       

              
F.   Toepassing van het ziekenhuisrampen‐opvangplan (ZiROP)   Ja   Deels Nee  NVT 
33  De procedures in het ZiROP / Calamiteitenplan heb ik in chronologische 

volgorde in mijn hoofd.               
34  Tijdens deze oefening heb ik het ZiROP/ Calamiteitenplan van mijn ziekenhuis 

geraadpleegd.              
35  Met deze oefening heb ik ook het ZiROP / Calamiteitenplan op uitvoerbaarheid 

kunnen testen.              
36  Mijn eigen rol in het ZiROP / Calamiteitenplan is nu veel duidelijker geworden.  

           
37  Met deze oefening zijn de processen in het ziekenhuis tijdens de uitvoering van 

het ZiROP / Calamiteitenplan voor mij nu veel inzichtelijker geworden.  
           

38  Deze oefening is voor mij aanleiding  te bepleiten het ZiROP / calamiteitenplan 
op één of meer onderdelen aan te passen.              
Opmerkingen:             

       
       
                
G.   De opbrengst en de toekomst   Ja   Deels Nee  NVT 
39  Deze oefening heeft mij veel leermomenten opgeleverd.              
40  Door deze oefening heb ik mijn vaardigheden kunnen verbeteren.              
41  Ik ben tevreden over de begeleiding door de oefenleiding               
42  De samenwerking van mijn kant met de oefenleiding verliep goed.  

           
43  Ik heb de naspreking  met de oefenleiding als prettig ervaren             
44  Deze oefening maakt mij bewust van mijn rol en functie binnen het ZiROP / 

Calamiteitenplan             
45  De trainingen en instructies voorafgaand aan deze oefening hebben mij 

geholpen mijn rol duidelijk te maken tijdens deze eind oefening  
           

Opmerkingen:             
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Vrijwilliger evaluatieformulier oefening Triangel  

 

    О   vrijwilliger familie 
    О   vrijwilliger slachtoffer *) 

*) Eventueel in te vullen samen met ouder/begeleider
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De manier van waarop ik werd gevraagd om mee te doen aan 
deze oefening vond ik uitnodigend 

О  О  О  О  О 

De tekst van de uitnodiging vond ik duidelijk  О  О  О  О  О 

De wijze van inschrijving voor deze oefening was duidelijk  О  О  О  О  О 

Ik heb voorafgaand aan de oefening voldoende informatie 
gekregen 

О  О  О  О  О 

Ik heb de informatie over de oefening op tijd gekregen  О  О  О  О  О 

De informatie die ik voor de oefening kreeg vond ik duidelijk  О  О  О  О  О 

De briefing gaf mij voldoende informatie  О  О  О  О  О 

De briefing over de oefening vond ik duidelijk  О  О  О  О  О 

De opzet van de oefening vond ik aantrekkelijk  О  О  О  О  О 

De opzet van de oefening vond ik realistisch  О  О  О  О  О 

De organisatie van de oefening vond ik goed  О  О  О  О  О 

De manier waarop ik als slachtoffer of familielid werd 
opgevangen, heb ik als adequaat ervaren. 

О  О  О  О  О 

De registratie als slachtoffer (en familielid) verliep snel en 
vakkundig 

О  О  О  О  О 

De manier waarop ik als slachtoffer of familielid werd voorzien 
van informatie vond ik duidelijk 

О  О  О  О  О 

De hereniging van slachtoffer met familielid verliep voorspoedig  О  О  О  О  О 

De begeleiding (door hulpverleners) van slachtoffer of familielid 
vond ik professioneel 

О  О  О  О  О 

Deelname aan deze oefening was zinvol voor mij  О  О  О  О  О 

Wat heeft u van deelname geleerd (vat in 3 punten samen) 

1 

2 
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3 

Mijn algemene waardering voor deze oefening (in een cijfer van 1 tot 10): 

Toelichtingen, opmerkingen en/of suggesties: 
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 Bijlage 6. Documenten over procedures, gehanteerde 
werkwijze etc. 
 

6.1 Deelplan familieopvang 
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