
OLS 2010

Grubbenvorst

Hulpverlening tijdens OLS2010

• GHOR

• RAV Limburg Noord

• EHBO

– EHBO Grubbenvorst

– EHBO Horst

– EHBO Lottum

• Rode Kruis

– RK Horst aan de Maas – Venray

– RK Noord- en Midden- Limburg

OLS2010

• OLS2010 vindt plaats op zondag 4 juli in Grubbenvorst

• Er worden 50.000 tot 60.000 bezoekers verwacht

• Er vindt een optocht door het dorp plaats met 10.000 deelnemers

• Aansluitend beginnen de schietwedstrijden voor 157 schutterijen

• In 2009: 

– 40 ernstiger slachtoffers

– 200 kleine incidenten en behandelingen

Inzetterreinen

• Er zijn 2 grote inzetgebieden

– Optochtroute

– Feestterrein

De Optochtroute

• ± 2 kilometer

• 12/13 posten langs de route met EHBO/RK vrijwilligers

• Inbreekpunten voor ambulance

• Ambulance stand-by

Het Feestterrein

• 3 Vaste posten

– Hoofdpost

– Post Schietbomen

– Post Eettent

• Mobiele posten



Functies, taken en verantwoordelijkheden

• De eindverantwoordelijkheid voor de hulpverlening tijdens het  

evenement ligt bij de OvD-G, op 4 juli: Dhr. Twan Jacobs

• Inzetleiding bij Rode Kruis / EHBO ligt bij een team van 

3 vrijwilligers:

– Inzetleider algemeen: Dhr. Jac. Jeurissen (RK Horst)

– Inzetleider Optochtroute: Dhr. Wil Roeffen (EHBO Grubbenvorst)

– Inzetleider Feestterrein: Mevr. Maud Hooft (RK Horst)

Functies, taken en verantwoordelijkheden

• Ambulancehulpverleners

– Triageverpleegkundige

– Vrij ambulanceteam

– Extra ambulanceteam

Functies, taken en verantwoordelijkheden

• Posthoofden

– Posthoofd Hoofdpost: Jan Hermans (RK Horst)

– Post Eettent: Harold Stoot (EHBO Grubbenvorst)

– Post Schietbomen: Ger Weijs (RK Horst)

• Verpleegkundigen

– Op iedere post een verpleegkundige

• Huisarts

– Op de hoofdpost is een huisarts aanwezig

• Teams

– Er wordt samengewerkt in team van twee hulpverleners

• EHBO-vrijwilliger

• RK-vrijwilliger

Functies, taken en verantwoordelijkheden

Ondersteunende taken

• VWI

• Verbindingsdienst

• Ordonnans

• Inzetadministratie

• GBT

• Reddingshondengroep

Slachtofferregistratie

• 1 Registratieformulier voor alle posten

– Voor alle op de posten behandelde slachtoffers

– Voorbeeld staat op de site

• Kleine incidenten kunnen gewoon geturfd worden op een 

scorekaart (o.a. voor mobiele posten)

Vrijwilligers

• Elke organisatie (EHBO en Rode Kruis) is en blijft 

verantwoordelijk voor de geleverde zorg van de eigen vrijwilligers

• Vrijwilligers zijn conform het EHBO boekje verantwoordelijk voor

de eigen veiligheid

• Tijdens de inzet gelden minimale kledingeisen voor EHBO- en 

RK vrijwilligers



Na de inzet

• Vrijwilligers krijgen allemaal een individuele Vrijwilligerskaart

• Voorafgaand aan de inzet scannen vrijwilligers zich in op het 

Meldpunt Geneeskundig

• Bij einde inzet scant vrijwilliger zich daar ook weer uit

• Daadwerkelijk gewerkte tijd wordt uitbetaald aan de vereniging

• De betaling van de gewerkte uren vindt enkel naar de 

verenigingen en afdelingen plaats, er vindt geen betaling naar 

individuele vrijwilligers plaats

Praktische zaken

Bijzondere situaties:

• Calamiteiten:

– Bommelding

– Ontruiming

– Paniek

• Pers

• Traumahelikopter

• 112-meldingen

• Reanimatie

Werkafspraken

• Algemeen rookverbod voor hulpverleners van EHBO-

verenigingen en het Rode Kruis 

• Geen alcoholische dranken 

• Een ieder werkt volgens de laatste druk van het Oranje Kruis 

boekje (25e druk)

• Eigen (verband)middelen zijn niet toegestaan. Alle tassen en 

koffers worden centraal en uniform geleverd.

• De opdrachten die de inzetleiding geeft dienen te worden 

opgevolgd

• Aanwijzingen van brandweer, politie, organisatie en/of de OvD-G 

dienen opgevolgd te worden 

• Eenieder gaat respectvol met elkaar om

Werkafspraken

• Etherdiscipline

– Juiste gebruik van roepnummer

– Geen namen van slachtoffers of vrijwilligers over de ether

– Korte en bondige gesprekken

– Rustig en netjes melden

– Geen vragen over eten of drinken

– Geen gebruik van scheldwoorden

• Voorziening eten en drinken

• Nazorg

• Parkeren

Vervolgtraject

• Op 17 juni: overleg inzetleiders + posthoofden

• Op verzoek extra informatiebijeenkomst

• Zaterdag 3 juli: 15.30 – 16.30 uur terreinbezoek

• Zondag 4 juli: OLS2010

Contact

• OLS@Rodekruis.net

• Contactpersonen eigen vereniging

• P&O Beleidsteam EvenementenHulpverlening

– Bart Janissen: 06-82046790




