
Huwelijk

EVALUATIE OEFENING GGB 20 18
GROOTSCHALIGE GENEESKUNDIGE BIJSTAND

Oefendoelen:

  Bekend raken met eigen taken, verantwoordelijkheden en rol binnen GGB-procedure.

  Beoefenen van onderlinge samenwerking en afstemming tussen verschillende 
teams/organisaties.

  Aanvullend heeft iedere organisatie/team/functie zijn eigen oefenfuncties/-doelen.

OEFENSCENARIO:
Tijdens een bruiloft in een party-
centrum in Dordrecht vindt er een 
schiet incident plaats. Dit heeft veel 
gewonden, paniek en chaos als gevolg.

Tv Treatment:
    Was inzicht in eigen taakkaart en er was een 

concrete taakverdeling.
    Was focus op de te organiseren processen 

(opstellen opvanglocatie slachtoffers, aan-afvoer, 
veiligheid, etc.).

  Gewonden wachten niet, dus beleg de opvang 
van eerste gewonden proactief als taak binnen 
Calamiteitenteam.

  Houd registratie zo basaal mogelijk.
Tv Command & Control:

  Er werd actief afgestemd met politie en brandweer.
  Arriverende eenheden werden duidelijk aangestuurd.
  Maak een duidelijk plot waar zich alles bevindt op incidentterrein.
  Zoek (meer) frequent en actief Tv Triage op om slachtofferaantallen duidelijk te krijgen.

Calamiteitenteam:
   Samenwerking onderling en met Tv Treatment 

verliep soepel.
   Overdracht en afstemmingsmomenten waren 

effectief.
  Wees bekend met welke materialen in voertuig 
aanwezig zijn.

 Houd registratie zo basaal mogelijk.

Tv Primaire Triage:
  Triage werd correct uitgevoerd, met op het einde ook het juiste tempo.
  Er was snel overzicht over waar T1-slachtoffers zich bevonden.
  Maak direct gebruik van brandweer bij verplaatsen slachtoffers.
  Accepteer chaos en maak gebruik van eigen creativiteit.

Teamleider Noodhulpteam:
   Afstemmen met en aansturen van eigen Noodhulp-

teamleden verliep goed.
  Stem frequent gezamenlijk af met Tv Secundaire 
Triage over stand van zaken.

  Zorg dat je als Teamleider goed herkenbaar bent t.o.v. 
andere Noodhulpteamleden.

Evaluatiepunten ten opzichte van de organisatie:
   Opzet en scenario leenden zich goed voor beoefenen van procedures.
   Inzet van ETS voor simuleren van vervoerende ambulances.
   Plan deelnemers in (i.p.v. deelname op vrijwillige basis), zodat iedereen frequent oefent 
en er voldoende deelnemers zijn gegarandeerd.

  Nadrukkelijker instrueren tegenspelers over de te beoefenen procedures en hun eigen rol.

Gezamenlijke ketenoefening: 

Ambulancedienst 

Rode Kruis

GHOR

Tv Secundaire Triage:
   Er was goed oog voor T3-slachtoffers die langzaam 

slechter werden.
   Rust werd bewaard binnen het team.
  Pak samen met Teamleider Noodhulpteam frequent 
korte afstemmomenten om incident opnieuw te 
schouwen.

OvD-G-veld / CvD:
   Leiding werd gepakt en prioriteiten werden gesteld.
   Straalde rust uit.
  Pas situationeel leiderschap toe: delegeren waar dat kan, directief waar het moet.
  Zorg voor goede beeldvorming en maak een inzetplan voorafgaande aan een overleg, 
zodat je je in overleg kunt concentreren op anderen.

OvD-G-CoPI:
  Vanuit startpositie veel acties uitgezet bij CvD.
  Even echt contact maken met (multi-)gesprekspartners werd positief ervaren.
 Als Calamiteitenhospitaal een optie is, bespreek dit dan met GMC.
  Zorg dat volledig helder is hoe situatie in elkaar zit, wanneer scenario kan leiden tot 
bijzondere omstandigheden/onveilige situaties.

Overall evaluatiepunten:
   Deelnemers waren leergierig en pakten leerpunten 

snel op.
   Ondanks alle hectiek werd de rust bewaard.
   Alle eenheden hadden aanrijdend aandacht voor 

aspect ‘eigen veiligheid’.
  Om het overzicht te bewaren is het belangrijk om af 
en toe een stapje terug te doen.

  Stem frequent, kort en bondig af (met je team/leiding-
gevende/andere Tv’s), volgens vaste structuur, zodat 
er een gedeeld, volledig en eenduidig beeld is van de 
situatie.

  De GGB-taakkaarten (RAV) beschrijven de rollen op 
hoofdlijnen. Maak hier tijdens een oefening/inzet 
gebruik van en fris hiermee met regelmaat de kennis 
op van de GGB-procedure en -rollen.

Ik ben tevreden over de kwaliteit van 
het oefenmoment in zijn geheel.
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Door dit oefenmoment ben ik beter 
bekend geraakt met de procedures 
en wat mijn rol hierbij is.
Gemiddeld rapportcijfer voor de 
oefenavond in zijn geheel 
(cijfer van 1 t/m 10):
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Noodhulpteamleden:

   Noodhulpteam was bekend met werkprocedures en 
materialen.

   Teamleden waren zich bewust van hun grenzen en 
riepen op juiste momenten hulp in van Tv Secundaire 
Triage.

  Wees bekend met en bekwaam in EHBO-handelingen.
  Houd registratie zo basaal mogelijk.

Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid:
  4 AMBU-teams voor coördinatie, triage en treatment 
(8 personen, 4 voertuigen)
  Calamiteitenvoertuig (6 personen)
  Offi cier van Dienst Geneeskundig veld (OvD-G-veld/CvD)

Nederlandse Rode Kruis:
  Noodhulpteam (1 Teamleider en 7 Noodhu lpteamleden)

GHOR Zuid-Holland Zuid:
    Offi cier van Dienst Geneeskundig CoPI (OvD-G-CoPI)

Meldkamer Zuid-Holland Zuid: 
  1 centralist

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid:
  Tankautospuit en Offi cieren van Dienst-Brandweer (OvD-B)
  Voorlichter
  Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ, GHOR)

Politie/KMAR: 
  2 Offi cieren van Dienst-Politie (OvD-P)
  50 slachtofferacteurs

Deelnemers

Tegenspelers

WAARDERING OEFENING 
DOOR DEELNEMERS:
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