
Noodhulpteams
Onze rol in Grootschalige
Geneeskundige Bijstand



Wij helpen mensen in nood. 
Dat doen we om de hoek - en ver weg. 
Vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt. 
Want wij zijn het Rode Kruis.

GGB: een nieuwe werkwijze
Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) is de nieuwe werkwijze 
voor geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten in Nederland. 
Het model sluit goed aan bij de hedendaagse praktijk en voorziet in 
aandacht, zorg en opvang voor lichtgewonde slachtoffers (T3). 
Hiermee wordt gerealiseerd dat zorgprofessionals hun aandacht 
kunnen richten op de zwaar(st) gewonden.
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Rode Kruis
Noodhulpteams
Voor GGB ontwikkelt het Rode Kruis 25 
compacte, lokaal georganiseerde 
Noodhulpteams, optimaal verspreid over heel 
Nederland, die precies gaan doen waar het 
Rode Kruis goed in is: het verlenen van eerste 
hulp aan lichtgewonden.

De nieuwe Noodhulpteams bestaan uit volledig 
opgeleide en ervaren, vrijwillige hulpverleners, 
met een achtergrond in de evenementen-
hulpverlening van het Rode Kruis. De teams 
verplaatsen zich met noodhulpvoertuigen, 
bestuurd door ervaren chauffeurs die mogen 
rijden met optische en geluidssignalen. De 
teams zijn uitgerust met de nieuwste 
materialen en verbindingsmiddelen zoals 
innovatieve, nieuwe generatie two-way pagers 
die het mogelijk maken om de bezetting van het 
team op voorhand beheersbaar te maken. Een 
bewezen concept dat reeds gebruikt wordt door 
verschillende brandweerkorpsen.
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Hulpverlening van Noodhulpteams 
tijdens noodsituaties
Na alarmering door de meldkamer, ontmoeten de teamleden en het noodhulpvoertuig elkaar bij een 
zogenaamde flexibele uitgangsstelling in de buurt van het incident, zodat het team snel ter plaatse is. 
Het RIVM heeft berekend dat de Noodhulpteams binnen 45 minuten 95% van de bevolking kunnen 
bereiken. Hierdoor is de hulpvraag sneller in kaart gebracht  en de hulp aan T3-slachtoffers sneller 
een feit. Dit is een significante stap voorwaarts in de hulpverlening. Het Noodhulpteam verzamelt 
T3-slachtoffers, scheidt ze van de hoofdstroom en verleent Basic Life Support (BLS-zorg). Na verloop 
van tijd kan het Noodhulpteam de lichtgewonden overdragen aan het gemeentelijke proces van 
bevolkingszorg. 
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Goed getraind en klaar voor inzet
Voor de nieuwe Noodhulpteams selecteert het Rode Kruis teamleden uit de eigen pool van 
evenementenhulpverleners. Door regelmatig hulp te verlenen tijdens evenementen blijven 
hun competenties up-to-date. Aanvullend doorlopen Noodhulpteamleden opleidingsmodules 
waarin zij specifieke vaardigheden en kennis leren om hun taak goed te vervullen en vindt 
er jaarlijks nascholing plaats.



In tijden van nood staat niemand alleen

Bezoek
Het Nederlandse Rode Kruis
Postbus 28120
2502 KC Den Haag

Ga naar
www.rodekruis.nl/noodhulpteams
Bel
070 - 445 56 66

Meer 
informatie

U kiest voor een Noodhulpteam; voor het landelijk dekkende netwerk 
van volledig getrainde vrijwilligers van het Rode Kruis. Zodoende is een 
continue hulpverlening gegarandeerd binnen uw veiligheidsregio, in tijden 
van nood. 

Het Rode Kruis gaat graag de samenwerking met u aan om de gevolgen van 
incidenten en rampen voor de inwoners van uw veiligheidsregio zoveel 
mogelijk te beperken. Zodoende geven we gezamenlijk invulling aan ons 
motto: in tijden van nood, staat niemand alleen. 




